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1. APRESENTAÇÃO

Este Projeto Político Pedagógico é o resultado do trabalho coletivo

envolvendo toda a comunidade escolar ao qual estão inseridos: Equipe diretiva,

coordenação pedagógica, corpo docente, equipe de apoio, auxiliares da educação,

discentes, pais e/ou responsáveis.

O processo de elaboração deu-se de forma participativa através de reuniões

periódicas utilizando o aplicativo de videoconferência da plataforma meet. Durante

as reuniões foram analisados projetos e metodologias que podem ser executados

durante o ensino remoto, híbrido e presencial.

Sabemos que na atual conjuntura há uma crise referente à evasão escolar,

defasagem idade/série e desinteresse. Partindo desta premissa foram levantados

questionamentos visando repensar as melhores formas de promover a

aprendizagem criativa e significativa.

Sabe-se que o sucesso desta acontecerá mediante o comprometimento e

empenho de todos os envolvidos que estão conscientes do trabalho intenso e

repleto de desafios.

A partir deste prisma, podemos inserir a questão de ensino, que nesta

proposta tem a conotação de ações, meios e condições para realização do processo

ensino aprendizagem. Esta por sua vez refere-se à formação intelectual,

desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e psicomotoras através do

domínio dos conhecimentos sistematizados.

Sendo assim, esta vislumbra a construção de saberes indispensáveis que

promovam uma educação mais igualitária que fortaleça a formação integral do

discente.

O Centro Educacional Taquara visa através do Projeto Político Pedagógico,

fortalecer a construção da autonomia do aluno. E garantir assim, o fortalecimento da

elevação do discente em um ser cidadão capaz de pensar e agir de maneira ética,

crítica e coesa.

Para garantir o seu bom funcionamento pedagógico e administrativo a

escola possui uma equipe docente compromissada e competente, que contribui

satisfatoriamente com o desenvolvimento da instituição de forma gradual e

contextualizada que garanta o conhecimento e a educação aos estudantes.

Visa a formação plena dos estudantes. Ou seja, não é somente a transmissão



de conhecimentos formais, mas também, como ensiná-los no (processo ensino –

aprendizagem), no respeito mútuo, na valorização da escola pública e de qualidade.

O que lhes é ensinado na escola diariamente, conduzindo-os a levar isso para sua

vida fora da escola.

O projeto político pedagógico é um processo de construção contínuo e

permanente, fruto de reflexão e trabalho conjunto dos seguintes recursos: Direção,

Supervisão, Coordenação, Equipe de professores, Sala de Recursos, Pedagogas,

Orientadoras Educacionais e outros suportes humanos. No sentido de promover

mudanças nas diretrizes, nas ações que norteiam os princípios teóricos e

metodológicos da prática educativa e, ainda, a reflexão sobre a formação e o fazer

pedagógico.

O CED Taquara constrói diálogo constante com toda comunidade escolar,

(professores, alunos, pais e/ou responsáveis), através de reuniões pela plataforma

Meet, no intuito de fortalecer o fazer pedagógico e atender as demandas da escola.

Visa buscar a formação de alunos munidos de conhecimentos, de ética, que saibam

valorizar à sua cidadania, respeitando os direitos de todos, tendo ciência dos seus.

Dessa forma, conseguiremos uma sociedade mais justa, mais honesta, mais

inteligente, munida de sabedoria e conhecimento. Sabe-se que em qualquer

instituição o trabalho coletivo é essencial para que todos os objetivos

pré-estabelecidos sejam alcançados. Diante disso, a elaboração deste projeto está

representada pelos professores, equipe diretiva, pais ou responsáveis, discentes,

representantes da comunidade, pessoal do administrativo e todas as pessoas

envolvidas no processo educacional do Centro Educacional Taquara, que tiveram

aceitação favorável a todos os objetivos, metas e projetos contidos neste

documento, que visam contribuir na formação plena do educando, na transmissão

de conhecimentos formais e na formação de cidadãos munidos de ética, sabedoria

e do sucesso pessoal e profissional.

O Brasil ocupa o 53º lugar em educação, entre 65 países avaliados (PISA).

Mesmo com o programa social que incentivou a matrícula de 98% de crianças entre

6 e 12 anos, 731 mil crianças ainda estão fora da escola (IBGE). O analfabetismo

funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009

(IBOPE); 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não

conseguem ler (Todos pela Educação); 20% dos jovens que concluem o ensino

fundamental, e que moram nas grandes cidades, não dominam o uso da leitura e da



escrita (Todos pela Educação). Professores recebem menos que o piso salarial (et.

al., na mídia).

Frente aos dados, muitos podem se tornar críticos e até se indagar com

questões a respeito dos avanços, concluindo que “se a sociedade muda, a escola só

poderia evoluir com ela! ”. Talvez o bom senso sugerisse pensarmos dessa forma.

Entretanto, podemos notar que a evolução da sociedade, de certo modo, faz com

que a escola se adapte para uma vida moderna, mas de maneira defensiva, tardia,

sem garantir a elevação do nível da educação.

BRUINI, Eliane da Costa. "Educação no Brasil"; Brasil Escola. Disponível
em: https://brasilescola.uol.com.br/educacao/educacao-no-brasil.htm. Acesso
em 14 de março de 2020.

Com o objetivo de compreender as problemáticas desta área rural frente ao

novo contexto escolar, o CED Taquara viabiliza diálogos constantes entre todos que

compõem a comunidade escolar através da plataforma Google Classroom, reuniões

via Meet e/outros para promover o diálogo reflexivo acerca das problemáticas que

interferem no fazer pedagógico.

O que salva a sociedade é sem sombra de dúvidas a “EDUCAÇÃO”, essa,

pautada no diálogo, na coletividade, na pesquisa, na troca de experiência, na

inovação. É essa educação que o CED Taquara continuará defendendo. Garantindo

aos alunos conhecimentos atrelados à vida, à pesquisa, onde nossos alunos

passem a serem não só os agentes do processo, mas também, cidadãos críticos,

perseverantes em uma nova perspectiva de vida promissora

2. HISTÓRICO

2.1 Constituição Histórica

Todo Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional Taquara,

após os estudos e fundamentação sobre localidade e estrutura

sociocultural conhecida, passa a ter um norte em seus temas norteadores.

O Inventário Escolar, sempre terá como base a vivência do aluno



fora do ambiente escolar, trazendo para dentro da instituição todo

aprendizado e idealização de crescimento para que juntos, e como

protagonistas, estes possam escrever e desenvolver as atividades, projetos

e oficinas pedagógicas numa interdisciplinaridade concreta.

O Projeto Reencontrando a Taquara, foi desenvolvido com a

finalidade principal de se fomentar e deixar estruturado de forma

permanente o Inventário Escolar, com especificação concernente nos

limiares da Escola do Campo, a qual o Centro Educacional Taquara faz

parte.

Nesta premissa o Núcleo Rural Taquara faz parte da cidade

Administrativa de Planaltina-DF. Esta, é a cidade satélite mais antiga o

Distrito Federal. Oficialmente, comemora-se seu aniversário em 19 de

agosto de 1859, porém há relatos de historiadores que essa já existia há

mais de 200 anos. A cidade já foi chamada de Vila de Mestre D’Armas e

Altamir. Em 14 de Julho de 1917 pela Lei nº 451 a cidade passa a se

chamar Planaltina, que significa o coração do Planalto Central.

Os primeiros moradores do Núcleo Rural Taquara chegaram em

1961. Constam em depoimentos que vieram 14 famílias da cidade de

Sobradinho-DF. São elas: Antônio Delfino dos Santos, Baltzar Alves da

Luz, Podói, Domingos, Francisco Rocha, Luís Peregrino, Francisco Xavier,

Mauro Mendes, Jacinto Alves, Mariano, Dona Samú, José Baiano entre

outros.

A primeira área a ser acampada por essas famílias foi a Chácara de

nº 04 do Núcleo Rural Taquara. De lá essas famílias foram ocupando áreas

vizinhas próximo ao Córrego Taquara, as suas nascentes e seus afluentes.

Cada família ficou com uma área. Quando veio a demarcação oficial do

governo, através da Fundação Zoobotânica criada em 1961, responsável

pela regularização das áreas rurais do Distrito Federal, eles ficaram com a

chácara onde já ocupavam.

Há relatos que em 1966 começaram a demarcação do NÚCLEO

RURAL TAQUARA e que em 1967 saíram os primeiros Contratos de

Arrendamentos com validade para 30 anos. Nessa época, tinha como

Secretário da Agricultura, Manoel Carneiro de Albuquerque Filho. Esses



são os primeiros relatos sobre a criação do Núcleo Rural Taquara e a

chegada dos primeiros moradores.

A primeira escola instalou-se na Chácara do Sr. José Domingos dos

Santos, tendo como primeira professora Ezenete Delfuno dos Santos, a

segunda professora Zélia Santos Alves, que era filha do Sr. José Domingos

dos Santos e a primeira Diretora Dona Ieda.

A escola era coordenada pelo padre José, italiano que residia em

Sobradinho-DF. Posteriormente, veio à construção da escola, um barraco

coberto com palha de babaçu, que foi construído onde hoje é o CENTRO

EDUCACIONAL TAQUARA.

Esse barraco aberto, com bancos de madeiras foi à primeira

construção escolar do Núcleo Rural Taquara, onde a professora Zélia deu

as primeiras aulas. Depois, um grupo de moradores através de mutirões,

com a ajuda do Serviço Social de Planaltina-DF, começaram a construção

das salas de alvenaria.

Diante do que foi supracitado sabe-se que conhecer a origem e

criação de um lugar, de uma cidade é sempre muito gratificante levando-se

em considerações os aspectos culturais, sociais, educacionais, históricos e

políticos que podem ser descobertos nessa viagem em busca de novos

conhecimentos. O Centro Educacional Taquara passou e atualmente vem

passando por várias reformas e ampliações. Em 2004, através da portaria

228 de 20/08/2003, publicada no DODF N 162 de 22/08/2003, o seu nome

foi alterado para Centro Educacional Taquara, objetivando garantir o

atendimento aos alunos do Ensino Médio dessa localidade e vizinhança.

Em 2017, foi implementada a Educação de Jovens e Adultos, no

turno noturno; em 2018, o Ensino Médio em Tempo Integral e no ano de

2020, a EJA Integrada aos cursos FIC em parceria com IFB.

Tudo isso para que ocorra uma busca de novos conhecimentos e

aprendizados, mostrando através dessa ação que a educação ainda é uma

ferramenta poderosa e eficaz, e com ela podemos transformar os

pensamentos, a prática pedagógica dos nossos educadores e através

dessa ponte, formar alunos mais conscientes dos seus direitos e deveres.



2.2 Caracterização  Física

O Centro Educacional Taquara, escola da SEEDF, criada pela
Portaria nº 03 de 12/01/2004, situa-se no Núcleo Rural Taquara, em
Planaltina-DF, cujo CEP é 73.307-991. O acesso até o mesmo é feito,
principalmente, pela BR 020, DF 410, Km 19, representando assim, o seu
endereço oficial.

Blocos/salas Desviados Área M² Cap. Máxima Mat. Turmas Total de Alunos

A - Sala 01 25,00 20 9EF9-A 19

A - Sala 02 25,00 20 1PE-B 20

A - Sala 11 42,75 35 8EF9-B 20

A - Sala 12 29,55 24 1PE-A 20

A - Sala 15 29,55 24 3EM-A 26

A - Sala 16 29,55 24 3EM-B 20

B - Sala 03 39,20 32 9EF9-B 18

C - Sala 01 45,12 37 6EF9-A 26

C - Sala 02 45,12 37 6EF9-B 24

C - Sala 03 45,13 37 7EF9-A 27

C - Sala 04 44,31 36 7EF9-B 29

C - Sala 05 44,31 36 8EF9-A 19

D - Sala 02 45,13 37 1EM-A 29

D - Sala 03 45,13 37 1EM-B 35

D - Sala 04 44,47 37 2EM-A 26

D - Sala 05 45,13 37 2EM-B 28

D - Sala 06 45,13 37 2EM-C 35

TOTA
L

17 646,13 m² 557

Blocos/salas Desviados Área M² Cap. Máxima Vesp. Turmas Total de Alunos



A - Sala 01 25,00 20 2PE-A 22

A - Sala 02 25,00 20 2PE-B 20

A - Sala 15 29,55 24 1PE9-B 20

A - Sala 16 29,55 24 4EF9-A 18

B - Sala 03 39,20 32 3EF9-B 21

C - Sala 01 45,12 37 1EF9-A 15

C - Sala 02 45,12 37 1EF9-B 18

C - Sala 03 45,47 37 2EF9-A 24

C - Sala 04 44,31 36 2EF9-B 26

C - Sala 05 44,31 36 3EF9-A 21

D - Sala 02 45,13 37 4EF9-A 21

D - Sala 03 45,13 37 4EF9-B 18

D - Sala 04 44,47 37 5EF9-A 25

D - Sala 05 45,13 37 5EF9-B 24

TOTA
L

14 552,49 m² 451 293

Obs.: Para a realização de aulas práticas de Educação Física, a escola dispõe de uma quadra esportiva
coberta e utiliza o pátio para recreações. As atividades culturais, tais como: apresentação teatral, musical,
shows e algumas palestras são realizados no pátio, nas dependências internas, na quadra coberta ou
dependendo do evento, no  Salão da Igreja São João Batista, localizado no Núcleo Rural Taquara.

Blocos/salas Desviados Área M² Cap. Máxima Not.. Turmas Total de Alunos

D - Sala 02 45,13 37 1EM-A 23

D - Sala 03 45,13 37 1EM-B 19

D - Sala 04 44,47 37 1EM-C 21

D - Sala 05 45,13 37 1EM-D 36

TOTA
L

04 179,86 m² 148 99

Blocos/salas Desviados Área M² Denominações

A - Sala 05 3,31 Coordenação

A - Sala 06 8,78 Banheiro

A - Sala 07 9,12 Banheiro



A - Sala 08 2,56 Mecanografia

A - Sala 09 21,00 Banheiro

A - Sala 10 28,92 Sala de Professores

A - Sala 14 29,03 Despensa

A - Sala 15 79,00 Cozinha

B - Sala 01 20,51 Refeitório

B - Sala 04 16,15 Sala de Servidores

B - Sala 05 4,13 Banheiro

C - Sala 06 14,06 Banheiro

C - Sala 07 14,06 Banheiro

C - Sala 08 7,03 Banheiro

C - Sala 09 7,03 Banheiro

D - Sala 07 27,84 Sala de Multimídia

E - Sala 01 3,25 Secretaria

E - Sala 02 8,25 Banheiro

E - Sala 03 35,68 Direção

E - Sala 04 2,69 Banheiro

F - Sala 01 37,58 Biblioteca

TOTAL 23 434,10 m²

2.3 Dados de Identificação da Instituição

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do GDF
CGC: 00394.676/0001-07



Endereço: SGAN 607 Projeção D Asa Norte - Brasília- DF
Telefone: 61 3901 1842
Secretário: Leandro Cruz

Dados da Instituição Educacional: Centro Educacional
Taquara

Endereço: BR-020,km 19, DF 410 - Núcleo Rural Taquara
Telefone/Fax: 61 3901 8022

E-mail: cedtaquara@gmail.com
Regional de Ensino: DRE/Planaltina

Turnos: Matutino, Vespertino e Noturno.
Nível de ensino: Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino

Fundamental com Educação  Integral, Ensino Médio e Ensino Médio em
Tempo Integral e Educação de Jovens e Adultos 1º, 2º e 3º  segmentos.

DIREÇÃO

DIRETOR: VOLEMAR ORNELAS ARAÚJO
VICE-DIRETORA: ROSELI PROVENSI WELKER

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA: RENATA BATISTA DE
SOUSA

CHEFE DE SECRETARIA ESCOLAR: ADENILSON MOURA
VASCONCELOS

COORDENAÇÃO LOCAL PEDAGÓGICA
MARCO VINICIO DA COSTA

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA
MARLÚCIA DE QUEIROZ TRINDADE

HILDEBRANDO ROGER DE DEUS PASSOS
MOISÉS DE OLIVEIRA MOURA

ELABORAÇÃO E REVISÃO TEXTUAL:
DANILCE DA SILVA MAGALHAES

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

A escola busca envolver a família que é de grande importância, e

por isto se faz necessário que ela esteja interligada com o CED Taquara,

trabalhando conjuntamente para o fortalecimento do processo de ensino



aprendizagem seja frutuoso.

A partir da nova realidade vigente com a pandemia do covid 19, a

escola adaptou-se a nova forma de ensino e também as avaliações de

aprendizagem. A comunidade escolar dedica a adequar-se para fortalecer

o aprendizado dos estudantes, tanto os que assistem aulas online, quanto

os que recebem o material impresso. Visando recuperar ou minimizar os

prejuízos pedagógicos.

Diante da atual conjuntura a escola se adequa para a realização das

atividades pedagógicas não presenciais que não se caracteriza pela mera

substituição das aulas presenciais, e sim pelo uso de práticas pedagógicas

mediadas por tecnologias digitais de informação e comunicação que

possibilitem o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem.

A utilização da aprendizagem através de vídeos, atividades

diversificadas, palestras entre outros disponibilizados na plataforma google

classroom, plataforma google meet e grupos de whatsapp.

Diante da realidade a escola se prepara para o retorno equipando-a

com suportes para álcool em gel, sabonetes, bancadas, papel toalhas,

aferidor de temperatura e prima por sanar dificuldades de aprendizagem,

desinteresse, e analisar todo o contexto escolar, familiar, sociocultural e

educacional.

4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

O Centro Educacional Taquara de Planaltina- DF, tem por missão

primária assegurar a aprendizagem para todos os alunos. A escola dispõe

de um grupo de professores e demais funcionários engajados em manter a

qualidade no ensino, promovendo continuamente a aprendizagem. Visando

aprimorar a aprendizagem construtiva no ambiente virtual ou presencial.

Ela também tem a função de ser um lugar de interlocução, um espaço de

intervenção, onde potencialidades são despertadas e o saber evidenciado,

sendo possível se apropriar de informações e conhecimentos para

transformação de novos saberes.



5. PRINCÍPIOS

5.1 Princípios da Educação Integral

O Centro Educacional Taquara visa a integralidade do aluno, com a

proposta de desenvolver todas as competências do discente, em todos os âmbitos

(Intelectual, emocional, afetivo).

Visa desenvolver toda a capacidade que o estudante tem. Colocando-o como

protagonista de toda a história, o professor se torna mediador para instigar o

estudante para ser a parte principal da sua evolução no aprender.

Ao trabalhar qualquer conteúdo o professor coloca o estudante para

pesquisar através de perguntas reflexivas com o propósito de instigar o pensar do

aluno, para que o mesmo possa desenvolver o lado cognitivo, de pesquisa e de

aprendizagem significativa.

Preparando-o também para o mundo do trabalho e o empreendedorismo.

Observando seus anseios e o que o discente almeja para o futuro.

O trabalho acontece de modo individual e em grupos através da execução

dos projetos, buscando auxílio à equipe diretiva, coordenadores, rede de apoio (sala

de recursos, orientação educacional) entre outros.

O aluno escolhe as oficinas e o CED Taquara visa trabalhar o estudante

formando-o para a vida, considerando suas fragilidades e trabalhando suas

potencialidades.

A escola busca conceber metodologias de ensino que instiguem no aluno

o aprender. Amplificando a compreensão, reafirma o direito de todos os discentes à

educação e ao acesso a diferentes conhecimentos. Utiliza como base o diálogo

entre educador e educando, para fomentar o interesse e participação em relação ao

processo de construção do conhecimento.

A escola visa mostrar para o estudante de forma prática, os conteúdos que

são ministrados, o respeito mútuo e a integralidade do aluno.



5.2 O Processo de Ensino Aprendizagem

A escola tem papel primordial na vida social do aluno. É nela que o

processo de ensino e aprendizagem acontece e por meio dela que as

socializações são construídas, tanto por parte dos profissionais quanto

pelos alunos, para que seja adquirida a verdadeira cidadania.

No Centro Educacional Taquara a aprendizagem do aluno é feita

através de diversas práticas pedagógicas, onde os projetos são elaborados

de acordo com as modalidades de ensino. Outro ponto importante

trabalhado na nossa instituição escolar é interdisciplinaridade, ou seja, uma

disciplina estar conectada umas com as outras, estabelecendo um elo de

conhecimentos, onde o educando pode assimilar ainda mais os conteúdos

já aprendidos. De acordo com Grassi: “Para desenvolver o processo de

ensino e aprendizagem significativo para nossos alunos, deve-se ir além

dos recursos primários no cotidiano escolar, o educador precisa buscar

alternativas coerentes para facilitar o aprendizado desse aluno. ” GRASSI,

Tânia Mara, (2008, p. 100).

O educador tem que ter a percepção de que o processo de

aprendizagem só ganha novo contexto quando algo novo é trabalhado.

Uma instituição escolar que utiliza um mesmo padrão de trabalho por muito

tempo, sem que ocorra mudanças, novos projetos, novas linguagens, os

seus alunos passarão a ter o mesmo comportamento, ou seja, acabam se

fechando para as novas descobertas e conhecimentos. Dentro desse

contexto, o Centro Educacional Taquara busca em suas ações

pedagógicas e sociais um novo olhar sobre o processo de ensino e

aprendizagem para que o aluno aprenda e o educador veja o resultado

positivo do seu trabalho, pois sabemos que é por meio de uma educação

de qualidade que teremos bons cidadãos, bons profissionais no mercado

de trabalho e uma sociedade mais justa, mais coerente em seus princípios,

direitos e deveres.

A Base Nacional Comum Curricular, assim como a Base reflexiva do



EMTI, trabalha em forma de extensão, porém os alunos são avaliados

conforme seu desenvolvimento em ambas, sendo de autonomia dos

respectivos docentes estipularem a menção dos discentes.

Moreto, Vasconcello.

Lopes Noêmio – Revista Nova Escola.

A escola via tornar o (a) aluno (a) um cidadão capaz de ir além do Ensino

Médio. Ofertando uma Educação de qualidade, onde o processo de ensino e

aprendizagem possam acontecer de maneira eficaz, visando sempre o bem-estar do

estudante e a potencialização das suas habilidades.

“A humanidade, em sua constante busca de conhecimentos para satisfazer

suas necessidades básicas e manter-se sobre a face da

educação, acumulou conhecimentos que se transmite e se

ampliam constantemente. A escola surge, neste contexto,

como instância do saber e de formação humana, sua

existência tem sido registrada pelos antropólogos em todas

as sociedades, quer como repasse de experiências dos

mais velhos aos mais jovens, quer como ação intencional e

institucionalizada, como hoje é concebida.” MARTINS,

(2006, p.182)  .

6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DA

REALIDADE

6.1 Objetivo Geral

Inserir o estudante do Centro Educacional Taquara no contexto

histórico, cultural e educacional do Núcleo Rural Taquara levando-o a

conhecer a história e origem do lugar onde mora, conhecendo todos os

acontecimentos importantes que ocorrem nas últimas décadas de modo a

contribuir para sua formação enquanto aluno e cidadão. Promovendo à



socialização através do processo de ensino e aprendizagem, inserindo os

educandos e a comunidade escolar de modo geral, buscando meios e

formas de estabelecer um elo entre os mesmos para que a escola pública

seja valorizada pela família e pelos alunos; Realizar atividades

significativas, rodas de conversas sobre vários assuntos, atividades

prazerosas e lúdicas, envolvendo toda a comunidade escolar de forma

virtual ou presencial quando oportunizado o retorno às aulas presenciais.

Realizar reuniões, coordenações e momentos pedagógicos com a equipe

de professores. Proporcionando o conhecimento da Unidade, sua estrutura

e a parte pedagógica, demonstrando a todos os agentes envolvidos que

tenham a consciência da valorização da escola pública de qualidade e

melhorar ainda mais tudo que há décadas vem promovendo saberes,

conhecimento e educação formal ao núcleo Rural Taquara e vizinhanças.

6.2 Objetivos Específicos

— Oportunizar momentos para que o discente participe da elaboração

de seus trabalhos e promover debates, estimulando a participação

ativa dos alunos no ambiente virtual ou presencial;

— Proporcionar metodologias construtivas e dinâmicas;

— Promover ações de avaliação do trabalho realizado no Centro

Educacional Taquara a fim de melhorar o pedagógico, levando a

conscientização da importância de todos no processo

ensino-aprendizagem;

— Promover uma educação de qualidade com o objetivo de formar

cidadãos munidos de princípios éticos e moral e integrar

escola-comunidade;

— Equipar a escola com novas tecnologias com intuito de fortalecer o

conhecimento preparar o discente para prosseguir seus estudos e ter

acesso à faculdade e ao mercado de trabalho;

— Promover ações educativas que visem ao desenvolvimento das



competências, habilidades, atitudes, valores do aluno, garantindo a

sua forma integral;

— Reconhecer no ambiente virtual ou presencial que toda a estrutura

pedagógica e educacional de uma instituição escolar depende da

participação efetiva de toda Comunidade Escolar, que em conjunto,

deve ser trabalhada em busca de uma educação de qualidade para

que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de maneira efetiva

e real;

— Fazer com que os alunos, educadores e a comunidade escolar

participem ativamente das atividades, projetos, palestras e tudo que

o Centro Educacional Taquara ofertar para promover à socialização

e a aprendizagem dos educandos;

— Fazer com que os alunos entendam os valores e conceitos e como

podemos fazer com que nos dias atuais possamos engrandecer a

educação, entendendo que o aprendizado também modifica e

transforma as pessoas visando melhorias no exercício da cidadania;

— Construir através da participação efetiva de toda a equipe escolar e

gestora uma educação de qualidade para todos os estudantes,

mediante a inserção dos projetos pedagógicos do ano de 2021 que

foram criados e desenvolvidos para o fortalecimento das relações

interpessoais na escola e a reconstrução de valores, práticas

pedagógicas, práticas avaliativas que visam apoiar e renovar o

processo de ensino e aprendizagem do Centro Educacional

Taquara;

— Aplicar as avaliações de aprendizagem formativa visando à verificação

do nível de aprendizagem dos alunos, buscando avaliá-los de forma

integrada para que o mesmo não seja simplesmente punido e sim

inserido em um processo avaliativo que o ajude a superar suas

dificuldades de aprendizagem. De acordo com as diretrizes dos

Ciclos  e Semestralidade;

— Promover medidas educacionais transformadoras que busquem

solucionar os problemas pedagógicos e as dificuldades de

aprendizagem dos estudantes.



Freire,Paulo.Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à

prática educativa.  MunozPalafox,Gabriel – Intervenção

Político-Pedagógico.

O Centro Educacional Taquara baseia seu processo de

ensino-aprendizagem nos documentos da Secretaria de Educação do

Distrito Federal;

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

Para melhor estruturação da organização do trabalho pedagógico, o

Centro Educacional Taquara promove uma organização e avaliação contínua do

trabalho educativo através de reuniões semanais entre a equipe diretiva e

coordenadores de todas as modalidades, bem como coletiva para informes,

intervenções necessárias e estruturação de planejamentos.

As coletivas são realizadas pela equipe pedagógica: Diretor, vice-diretora,

supervisora, coordenadores, serviço de orientação educacional, SAA, SEAA e Sala

de recursos. Durante as coletivas todas as ações da escola são revisadas,

reavaliadas e novas propostas são adicionadas.

A escola viabiliza coordenações individuais por área para melhor organização

e acompanhamento do trabalho escolar. Nas coordenações individuais, os

professores por área planejam suas aulas, alinhando as ações de forma

interdisciplinar.

8.ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

É de nosso interesse a construção de um projeto educacional que



contribua com a democratização dos saberes, garantindo o direito à

aprendizagem e à formação cidadã. Para tanto, faz-se necessária “a luta

contra [...] a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das

camadas populares [...] garantir aos trabalhadores um ensino da melhor

qualidade possível nas  condições atuais [...] “(SAVIANI, 2008, p.25-26)”.

Partindo deste pressuposto a avaliação no CED Taquara é de

caráter formativo, o aluno é avaliado como um todo e em todo processo

escolar.

Aqui no Centro Educacional Taquara, o processo avaliativo ocorre atendendo

as diretrizes da base comum por meio de avaliações bimestrais e recuperações ao

longo do processo de ensino e aprendizagem.

Portanto, é necessário propor desafios, envolvendo critérios consistentes para

avaliar o avanço significativo do aluno. É relevante que a avaliação aconteça

vinculada à construção de uma teoria vivenciada à prática cotidiana de educar,

incluindo competências e habilidades, valores e atitudes.

Diante dessa perspectiva, torna-se necessário uma avaliação contínua e

permanente para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra, num processo

dinâmico, que envolva a participação crítica e responsável do educando,

constituindo-se assim em um momento propício ao diálogo e à compreensão, a

partir de uma visão comprometida com o aprender.

O CED Taquara se preocupa com a avaliação em seu contexto total, diante

da modalidade de ensino remoto, avalia o percentual de alunos participando das

atividades escolares visando melhores estratégias para fortalecer o

ensino-aprendizagem. O Conselho de Classe é parte integrante do processo

avaliativo que permite aprimorar o aprendizado dos alunos. Proporciona a avaliação

do nível de aprendizagem dos discentes, norteia o trabalho dos professores visando

sanar possíveis razões do mau desempenho dos alunos. Promove o trabalho de

equipe e através das partilhas levanta soluções para os problemas.

Os Conselhos de Classe acontecem bimestralmente observando a avaliação

formativa do aluno, metas alcançadas, ações e intervenções necessárias.

O Conselho de Classe, portanto, é um importante instrumento para a

conscientização e estudo do professor enquanto profissional da educação. Garcia

faz esta colocação ao afirmar que o Conselho de Classe “contribuiu para formar no



professor uma consciência de classe, uma consciência profissional e rompeu o

isolamento do professor levando-o a sentir a sua força enquanto grupo”, GARCIA

(apud ROCHA, 1986, p. 29-30).

A avaliação de Rede no ano de 2021 ainda não aconteceu, contudo nos anos

anteriores ela veio com calendário específico da Secretaria de Educação e assim e

assim foi feito toda mobilização para melhor aplicação. A escola analisa a devolutiva

e repassa a toda equipe escolar buscando intervenções conforme os resultados

listados.

Visando promover uma educação de qualidade com equidade o CED Taquara

observa que as avaliações institucionais que ocorrem periodicamente e fornecem

subsídios para melhoria e aperfeiçoamento e reestruturação do processo

educacional.

Estão registrados abaixo a desenvoltura dos discentes matriculados

nos turnos matutino e  noturno:

ANOS/
MODALIDADE

TOTAL
DE

ALUNOS
MATRICULADO

S

QUANTIDADE
DE

ALUNOS
PARTICIPANDO
(PLATAFORMA

OU
WHATSAPP)

QUANTIDADE
DE

ALUNOS
DESENVOLV

ENDO
ATIVIDADES

E
DEVOLUTIVAS

PERCENTUAL
%

DEALUNOS
PARTICIPAND

O

PERCENTUAL%
DE

ALUNOS
DESENVOLV

ENDO
ATIVIDADES

E
DEVOLUTIVAS

E.F
ANOS

INICIAIS

1º ANO EF
9 ANOS

40 34 27 85,0 67,5

2º ANO
EF

9 ANOS

33 32 29 97,0 87,9

3º ANO
EF

9 ANOS

55 52 52 94,5 94,5

4º ANO
EF

9 ANOS

43 42 42 97,7 97,7



5º ANO
EF

9 ANOS

38 35 35 92,1 92,1

E.F ANOS
FINAIS

6ºANO
EF 9 ANOS

54 52 42 96,3 77,8

7º ANO
EF 9 ANOS

70 64 28 91,4 40,0

8º ANO
EF 9 ANOS

35 33 23 94,3 65,7

9º ANO
EF 9 ANOS

48 41 32 85,4 66,7

ENSINO
MÉDIO

1ºANO
E. MÉDIO

66 62 49 93,9 74,2

2º ANO
E. MÉDIO

39 37 31 94,9 79,5

3ºANO
E. MEDIO

30 29 23 96,7 76,7

TOTAL 551 513 413 93,1 75,0

Considerando a avaliação como parte integrante do processo educacional, é

de suma importância estabelecer critérios que sejam analisados e refletidos por

parte dos educadores e dos órgãos competentes. Nessa perspectiva, a escola

avaliará o estudante quanto ao processo de construção do conhecimento,

pressupondo a existência da flexibilidade, plasticidade, interatividade, adaptação e

cooperação.

Dessa forma, a qualidade do ensino melhora de modo real, e atende as

desigualdades sociais dos educandos, preparando-os para a formação do

conhecimento, de valores e atitudes que estejam de acordo com uma sociedade

participativa e compartilhada.

9.ORGANIZAÇÃO CURRICULAR:



O Centro Educacional Taquara norteia seus trabalhos pedagógicos

baseando-se nos documentos da Secretaria de Educação do Distrito

Federal. Busca uma integração documentos norteadores e realidade dos

alunos e comunidade local. São eles:

ENSINO FUNAMENTAL:

— Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para

as Aprendizagens: Bia e 2º  Bloco.

— Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as
Aprendizagens.

— Orientação Pedagógica: 3º Ciclo para as Aprendizagens. Guia para o

Ensino Remoto – Ensino  Fundamental.

ENSINO MÉDIO:

— Diretrizes da Semestralidade do Ensino Médio.

— Diretrizes Pedagógicas – Educação em Tempo Integral.

EDUCAÇÃO INTEGRAL:

— Diretrizes para Educação Integral – Documento norteador para a

implementação de política  de Educação Integral no Distrito Federal.

— Organização do trabalho pedagógico da educação em tempo integral

para atividades não  presenciais na rede pública de ensino do

Distrito Federal – 2021.

— Guia dos fóruns virtuais da Educação Integral 2020.

— Guia pedagógico EMTI 2021.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA:

— Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e

Adultos (2014 – 2017).  — Diretrizes Operacionais da

Educação de Jovens e Adultos (2021).



— Orientações para a organização do trabalho pedagógico da Educação
de Jovens e Adultos na  Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal.

EDUCAÇÃO DO CAMPO:

— Diretrizes de Educação do Campo atualizado julho/2020.

CURRÍCULO EM MOVIMENTO:

— Replanejamento curricular 2021

— Indicação dos objetivos de aprendizagem e conteúdos que devem ser
retomados, reforçados  e reavaliados no ano letivo de 2021.

— Pressupostos teóricos

OUTROS:

— Orientação para as aulas por meio de atividades não

presenciais – Aos estudantes.  — Orientação para as aulas por

meio de atividades não presenciais – Aos professores.

— Guia para acolhimento à Comunidade Escolar no contexto de
Atividades Pedagógicas Não  Presenciais.

— Aprendizagem e Tecnologias Remotas – Catálogo de Apoio à
Aprendizagem e ao Ensino  Remoto.

— Cartilha – Como ter uma Alimentação Saudável em casa?

— Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem, institucional e
em larga escala (2014 – 2016).

— Diretrizes de Formação Continuada.

EDUCAÇÃO INFANTIL:

— Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições
Educacionais Parceiras que ofertam  Educação Infantil.

10. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP



10.1 Objetivos e ações para implementação do PPP

— Buscar parcerias entre Sala de Recursos, SOE, SEAA, SAA,

EMATER, Cootaquara, Batalhão Rural Leste, UBS, Igrejas e

comercio local para o desenvolvimento dos projetos possibilitando a

interação alunos comunidade;

— Deixar que os alunos sejam os protagonistas das ações demonstrando

suas habilidades no Intervalo Cultural (danças, paródias, recitação

de poemas, brincadeiras, alunos caracterizados representando

personagens e desafios) com participação de todas as modalidades

de ensino;

— Realizar rodas de conversas de modo com temas de interesse dos

alunos ou de acordo com a  necessidade apresentada no momento

(depressão, saúde mental, alcoolismo, suicídio,

valores, higienização, sexualidade, drogas, bullying e outras

doenças) de acordo com a  idade dos educandos com a participação de

um profissional na área, professores e pais.  — Participar dos projetos

desenvolvidos na sala de recurso, juntamente com os alunos AEE,

trabalhando com artesanatos diversos;

— Levar os alunos a terem interesse pela leitura com o Projeto de leitura,

parceria com a biblioteca sendo de modo virtual ou quando for

oportunizado o presencial, viabilizando o espaço para uso dos

alunos assim, todos tenham acesso ao acervo da escola e se

apaixonem pelo mundo da leitura.

— Viabilizar os espaços da escola para que os projetos sejam

desenvolvidos (biblioteca, parques, área verde, quadra coberta e

sem cobertura, refeitório, salas de aula, pátio, sala de música,

laboratório de informática, viveiro, horta e jardim) e uso dos

equipamentos disponíveis na escola( som, data show,

computado-res, microfones, equipamento da rádio e música, TVs e

cabos).

— Com os professores readaptados desenvolver projetos Interventivos



nas áreas de raciocínio lógico matemático, leitura e escrita.

— Desenvolver nos alunos o gosto em participar das atividades no campo

científico e cultural,  com experimentos demonstrativos para a

escola;

— Sensibilizar os alunos quanto ao estilo musical, deixando que

juntamente com os professores  coordenam a Rádio Web CED Taquara,

levando-os a apreciar diversos gêneros musicais; — Levar os alunos a

amar a Pátria onde vivem e respeitá-la proporcionando momentos cívico

semanalmente para todas modalidades de ensino quando oportunizado;

— Proporcionar aos alunos meios de participar juntamente com a família

na Colação de Grau  nas modalidades da Ed. Infantil, 3º série da

EMTI e 3º ano da EJA.

10.2 – Metas para Implementação do PPP

Superar, da melhor maneira possível, os déficits nos desenvolvimentos

cognitivos e sociais dos alunos para que o processo de aprendizagem ocorra

efetivamente, levando em conta as mudanças provocadas pela pandemia, fazendo

dos encontros virtuais ou presenciais momentos de aprendizagem significativa. 

Formar alunos conscientes e críticos para exercerem suas funções sociais,

tornando-os cidadãos de bem, com base em formação disciplinar completa. O

Centro Educacional Taquara visa também estimular no aluno a busca pelo estudo

constante para seu crescimento pessoal e profissional.

11. PROJETOS E ATIVIDADES NORTEADORAS DE 2021

Os projetos e as atividades norteadores do ano de 2021 do CED

Taquara buscam operacionalizar no contexto escolar, várias ações que

respondem as demandas da instituição. Proporcionando um ambiente

favorável ao saber, com temas amplos permitindo abordagens

multidisciplinares em consonância com os eixos transversais da matriz



curricular nacional e do Currículo em Movimento. Abaixo estão as

atividades e projetos que nortearão os trabalhos pedagógicos durante todo

ano, buscando as mais variadas culminâncias no decorrer dos bimestres

letivos.

— Projeto Reencontrando a Taquara - Projeto permanente do CED
Taquara que resgata e descreve a criação e origem do Núcleo Rural
Taquara e os primeiros professores do CED  Taquara;

— Projeto Leitura- Ler é preciso - Aborda a importância de desenvolver
uma criticidade consciente nos alunos, bem como desenvolver o
prazer pela leitura através de escolhas em acervos pessoais ou em
bibliotecas virtuais. Com direcionamento pautado na escolha dos
livros, quantidade de páginas lidas por dia e rodas de conversas
virtuais.

— Projeto: Vem dançar comigo - Um convite aos alunos do Bloco Inicial
de Alfabetização que visa despertar no aluno o interesse pela
leitura de forma simples e proporcionar ao aluno um crescimento
cognitivo de sucesso.

— Projeto compostagem - Uma conscientização sobre o
desenvolvimento sustentável do meio  ambiente envolto ao CED
Taquara;

— Projeto: Educação do Campo e Agroecologia - Ressalta a
importância de Alimentos saudáveis a partir da implantação da
horta agroecológica para geração de renda e trabalho à familiares e
discente;

— Plano de ação da Orientação Educacional- Aborda todas as
atividades que serão desenvolvidas pela orientação educacional,
com intuito de preservar em essência, a promoção da pessoa, em
sua totalidade;

— Projeto: Reforço escolar remoto em Língua Portuguesa e
Matemática- Retomar conteúdos essenciais permitindo que os
alunos do ensino fundamental e do ensino médio alcancem maior
desempenho;

— Projeto: Oficina de Música e instrumentação em movimento.
Trabalhar o aluno-cantor e instrumentista para que ele possa
desalienar o corpo, desenvolver a sensibilidade, a percepção e os



sentidos, descobrindo sua própria realidade e o fluxo de seus
pensamentos  através dos sons e das melodias;

-Plano de Ação do Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem -
Auxilia no processo de ensino aprendizagem favorecendo uma
educação de qualidade.

-Plano de Ação da Sala de Apoio a Aprendizagem- Atendimento aos
transtorno funcionais específicos tendo como foco a autoestima,
questões comportamentais envolvendo momentos lúdicos e
criativos.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho pedagógico desenvolvido na unidade escolar, deve estar

voltado para as necessidades de todos os estudantes respeitando seus

tempos de desenvolvimento com a garantia de um processo continuo de

formação integral.

O Centro Educacional Taquara visa desenvolver o Projeto

Pedagógico 2021, refletindo sobre os Pressupostos teóricos e outras

considerações a respeito da educação pública, compreende a necessidade

de refletir sobre: “- Para que ensinar? - O que ensinar? - Como ensinar? -

O que e como  avaliar?”

Não são os instrumentos/procedimentos que definem a função

formativa, mas a intenção do avaliador, no caso, o docente, e o uso que faz

deles. Nesse sentido, a utilização de diferentes formas de avaliar

contribuem para a conquista das aprendizagens por parte de todos os

estudantes.

Nesse contexto o CED Taquara é um espaço no qual, essas

relações podem ser construídas, estabelecidas e concretizadas por meio

da interação entre a equipe discente, grupo docente e comunidade. Na

perspectiva Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares tornará a

prática social dos estudantes, como elemento para a problematização

diária na escola e na sala de aula seja através do trabalho remoto ou



presencial a escola se sustentará na mediação necessária entre os

sujeitos.

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

— Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as
Aprendizagens: Bia e 2º  Bloco

— Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo

para as Aprendizagens  — Diretrizes da Semestralidade do

Ensino Médio

— Diretrizes Pedagógicas – Educação em Tempo Integral

— Diretrizes Operacionais da Educação De Jovens E Adultos (2014 – 2017)

— Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos (2020)
Diretrizes para Educação em Tempo Integral – Documento
norteador para a implementação de política de Educação em Tempo
Integral no Distrito Federal. Diretrizes de Educação do Campo

— Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem, institucional e
em larga escala (2014 – 2016)

— Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições
Educacionais que  ofertam Educação Infantil

— Currículo em movimento da educação básica

ANEXOS

— Projeto Reencontrando a Taquara;
— Projeto Leitura- Ler é preciso;
— Projeto: Vem dançar comigo;
— Projeto compostagem;
— Projeto: Educação do Campo e Agroecologia;
— Plano de ação da Orientação Educacional-



— Projeto: Reforço escolar remoto em Língua
Portuguesa e Matemática-  — Projeto: Oficina de
Música e instrumentação em movimento.

-Plano de Ação do Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem .
-Plano de Ação da Sala de Apoio a Aprendizagem.

REENCONTRANDO A TAQUARA

1. INTRODUÇÃO

Conhecer a origem e criação de um lugar, de uma cidade é
sempre muito gratificante levando-se em considerações os aspectos
culturais, sociais, educacionais, históricos e políticos que podem ser
descobertos nessa viagem em busca de novos  conhecimentos.

Este projeto tem como objetivo principal resgatar a história de
criação e origem do Núcleo Rural Taquara e todas as transformações
que ela passou durante todos esses  anos até chegar aos dias de hoje.

Dentro desse contexto, terá abordagem também da criação da
primeira escola, os primeiros moradores, os primeiros professores, bem
como tudo que contribui para o crescimento social e econômico do
Núcleo Rural Taquara até a atualidade.

Através de dados cedidos por uma pesquisa feita pelo Sr.
MAURÍCIOSEVERINO DE REZENDE, do qual faz parte da
COOPERATIVA AGRÍCOLADA REGIÃO DE PLANALTINA
(COOTAQUARA) que conseguiu essas informações antigas com o
Sr.BALTAZAR ALVES DA LUZ E ZÉLIASANTOS ALVES foi possível
resgatar toda a história do Núcleo, com dados, nomes, datas,
informações importantes e relevantes até agora não conhecidas pela
população do lugar e pelos funcionários do CENTRO EDUCACIONAL
TAQUARA.

Desse modo, pode-se perceber uma riqueza de informações e
uma história linda de luta, esforço e trabalho dos moradores do local em



busca de melhorias econômicas,  sociais e educacionais.

E que ao longo dos anos, através da ajuda de órgãos
competentes, pessoas engajadas em projetos específicos e sociais
conseguiram evoluir e progredir de maneira a ter subsídios suficientes
para manter e abastecer suas famílias das necessidades primordiais.

Ressalta-se ainda a participação religiosa que consta no
histórico, onde são citados os nomes de alguns padres e pessoas
ligadas às igrejas católicas e evangélicas que ajudaram o Núcleo Rural
Taquara a se desenvolver também a sua vertente religiosa.

Ao longo do histórico do Núcleo Rural Taquara que está presente
neste projeto, pode-se notar a citação de diversos nomes de pessoas
importantes que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento
do local, datas, dados, citações relevantes que só serviram para
enriquecer ainda mais este trabalho de resgate histórico da Taquara.

Neste contexto, este projeto tem como objetivo principal fazer um
resgaste da  história da escola que hoje é denominada CENTRO
EDUCACIONAL TAQUARA. Tudo isso para que ocorra nesse momento
de confraternização uma busca  denovos conhecimentos, socialização,
mostrando através dessa ação que a educação  ainda é uma ferramenta
poderosa e eficaz, e com ela podemos transformar os pensamentos, a
prática pedagógica dos nossos educadores e através dessa ponte,
formar  alunos mais conscientes dos seus direitos e deveres.

Que essa retrospectiva de acontecimentos passados e atuais
possa auxiliar o CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA nos seus projetos
educacionais e sociais, de modo a levar a sua equipe a resgatar novos
valores, novos ideais, novos projetos, e principalmente levar a educação
a seu patamar maior que é fazer com que nossos alunos se tornem
cidadãos capazes de compreender o mundo numa visão inovadora, ética
e  justa.



2. JUSTIFICATIVA

Este projeto justifica-se pela necessidade de se conhecer a origem
histórica do Núcleo Rural Taquara e a criação da primeira escola, onde
hoje fica o CENTRO  EDUCACIONAL TAQUARA.

Tem como objetivo principal resgatar a história da origem dos
primeiros moradores do Núcleo Rural Taquara e como foi criada a primeira
escola que hoje é o Centro  Educacional Taquara.

Por todas essas razões, é de suma relevância a participação de
todos para aperfeiçoar esforços na construção de uma nova prática
pedagógica com metas e objetivos pré-determinados pela coletividade em
busca da qualidade do ensino, ressaltando a importância que os fatos
históricos têm no caminho da educação em seu sentido mais  amplo.

Portanto, será realizada aqui no CENTRO EDUCACIONAL
TAQUARAum momento para mostrar aos alunos, professores e a
comunidade tudo que foi descoberto sobre a origem do Núcleo Rural
Taquara e a criação da primeira escola com o intuito de contribuir de forma
positiva para o seu desenvolvimento pedagógico, levando-se em
consideração os vários aspectos de convivência social e coletiva da
equipe dos professores com a equipe diretiva, com o objetivo de renovar a
prática pedagógica, os projetos e tudo que possa contribuir para o
progresso dessa instituição escolar.

3. OBJETIVO GERAL:

- Resgatar a história da origem dos primeiros moradores do Núcleo Rural
Taquara,como foi criada a primeira escola que hoje é o Centro Educacional
Taquara, ressaltando dados, datas, nomes e relatos históricos sobre o
núcleo que foram fundamentais para a criação  deste projeto.

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Conhecer a história e origem de criação do Núcleo Rural Taquara através
da Palestra com  a Professora Carla Josefa Miranda.



-Observar a importância da criação da escola e seu avanço nas décadas
seguintes até se  transformar no Centro Educacional Taquara.

-Perceber a importância de todas as transformações sociais, econômicas,
políticas e  educacionais que o Núcleo Educacional sofreu ao longo da sua
criação até a atualidade. - Elaborar panfletos com o resumo da história da
origem e criação do Núcleo Rural Taquara  para ser entregue a todos os
presentes na palestra.

-Vivenciar o trabalho coletivo como espaço possível de
construção de saberes e  conhecimento relativo á educação

- Participar das atividades propostas no decorrer da palestra e
apresentação do Projeto  “Reencontrando a Taquara”.

4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

No mês de Maio de 2019 serão realizadas no CENTRO
EDUCACIONAL TAQUARA diversas atividades pedagógicas, sociais,
educacionais que envolverão toda a equipe da intuição escolar bem como
a comunidade e todos os estudantes.

Haverá palestras, oficinas, jogos, atividades extraclasses, projetos
pedagógicos e a  apresentação deste projeto denominado
“REENCONTRANDO A TAQUARA”. Desse modo, todo conteúdo contido
neste projeto tem como objetivo resgatar a  origem histórica do Núcleo
Rural Taquara e a criação da primeira escola onde hoje é o CENTRO
EDUCACIONAL TAQUARA.

O projeto “REENCONTRANDO A TAQUARA” terá sua culminância
no mês de MAIO/2019, onde será apresentado o projeto e todo o seu
desenvolvimento com uma abordagem sobre o Golpe de 1964, a mesma
época em que os primeiros moradores do núcleo começaram a chegar ao
local.

Neste dia também será entregue folders para todos os presentes
com o resumo da história, criação e origem do Núcleo Rural Taquara e a
fundação da escola para que todos possam conhecer essa linda história
de luta e evolução dessa comunidade.

Outros recursos serão utilizados para a apresentação do projeto



tais como: vídeos, fotos, dados, data, e uma pequena palestra com a
Professora CARLA JOSEFA MIRANDA, matrícula nº 32252-0, lotada
nesta unidade de ensino sobre a experiência enriquecedora que a mesma
obteve em pesquisar, descobrir, criar e desenvolver o projeto
“REENCONTRADO A TAQUARA”.

5. HISTÓRICO DA TAQUARA E SUA CRIAÇÃO

O Núcleo Rural Taquara faz parte da cidade Administrativa de
Planaltina-DF. Planaltina é a cidade satélite mais antiga o Distrito Federal.
Oficialmente, comemora-se seu aniversário em 19 de Agosto de 1859,
porém há relatos de historiadores que essa já existia há mais de 200 anos.

A cidade já foi chamada de Vila de Mestre D’Armas e Altamir.Em
14 de Julho de 1917 pela Lei nº 451 a cidade passa a se chamar
Planaltina, que significa o coração do PLANALTO CENTRAL.

Os primeiros moradores do Núcleo Rural Taquara chegaram em
1961. Constam em depoimentos que vieram 14 famílias da cidade de
Sobradinho-DF. São elas: Antônio Delfino dos Santos, Baltzar Alves
da Luz, Podói, Domingos, Francisco Rocha, Luís Peregrino,
Francisco Xavier, Mauro Mendes, Jacinto Alves, Mariano, Dona Samú,
José  Baiano entre outros.

Esses moradores enfrentaram a Revolução de 1964. Essas
famíliastiveram o apoio do Sr. Leonel Brisola que trazia cestas básicas,
sacos de pão, fatos esses relatados pelos primeiros moradores. Levavam
também esses moradores às manifestações sociais e políticas daquela
época.

A primeira área a ser acampada por essas famílias foi a Chácara
de n´º 04 do Núcleo Rural Taquara. De lá essas famílias foram ocupando
áreas vizinhas próximo ao Córrego Taquara, as suas nascentes e seus
afluentes.

Cada família ficou com uma área. Quando veio a demarcação
oficial do governo, através da FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA criada em
1961, responsável pela regularização das áreas rurais do DISTRITO
FEDERAL, eles ficaram com a chácara onde já ocupavam.

Há relatos que em 1966 começaram a demarcação do
NÚCLEORURAL TAQUARA e que em 1967 saíram os primeiros



Contratos de Arrendamentos com validade para 30  anos.

Nessa época, tinha como Secretário da Agricultura Manoel
Carneiro de Albuquerque Filho. Esses são os primeiros relatos sobre a
criação do Núcleo Rural Taquara  e a chegada dos primeiros moradores.

A criação da primeira Escola foi na Chácara do Sr. José
Domingos dos Santos. A primeira professora foi EzeneteDelfuno dos
Santos, vinha de Sobradinho-DF, ficava a semana toda na chácara e
ia embora nos finais de semana. A segunda professora foi Zélia
Santos Alves, que era filha do Sr. José Domingos dos Santos. A
primeira  Diretora foi Dona Ieda.

O Padre José, um italiano de Sobradinho-DF, era quem
coordenava a escola, inclusive pagava a professora. Em seguida, veio à
construção da escola, um barraco coberto com palha de babaçu, que
foi construído onde hoje é o CENTRO  EDUCACIONAL TAQUARA.

Esse barraco aberto, com bancos de madeiras foi à primeira
construção escolar do Núcleo Rural Taquara, onde a professora Zélia
deu as primeiras aulas. Depois, um grupo de moradores através de
mutirões, com a ajuda do Serviço Social de Planaltina-DF,
começaram a construção das salas de alvenaria.

O Serviço Social conseguiu uma máquina de fazer tijolos e
com a ajuda de dos moradores foram levantando as paredes. A
Escola foi inaugurada pelo D. Paulo, que naquela época, era o
administrador de Planaltina-DF. Assim, as missas passaram a ser
ministradas na escola já reformada, pelos padres que vinham de
Planaltina-DF.  Eram eles: Padre Aleixo e Padre Albino.

A Igreja Católica foi também construída por meio de multirão em 24
de Junho de 1973, pelo Padre Aleixo, conforme ata nº 69, lavrada pelo
secretário José Lopes do grupo  dos Marianos de Planaltina-DF.

A primeira Igreja Evangélica foi construída na Chácara 69 de
Francisco Xavier. Logo  em seguida, conseguiu um lote na Agrovila, onde
tem a Igreja até os dias atuais. Os primeiros moradores vendiam suas
produções na feira em Sobradinho-DF. Tinha  um caminhão do Serviço
Social de Planaltina-DF que transportava essa mercadoria para a  feira,
inclusive os produtores iam juntos, vendiam seus produtos e já comprava a
feira da  semana. O Sr. Francisco Xavier relata que construiu a primeira



fábrica de farinha na  propriedade Chácara 69. Chegava a produzir 12
sacos por semana.

Em 07 de Abril de 1978 foi criada a EMATER DO DISTRITO
FEDERAL pelo decreto 4140, Lei 6500 de 07 de Dezembro de 1977. Até
então havia um departamento na FZDF que prestava serviço aos
produtores rurais.

O primeiro engenheiro agrônomo que trabalhou aqui no núcleo
Taquara foi Dr. Ronald em 1978. Nessa época havia apenas 3 casas de
alvenaria da Fundação Zoobotânica. Em 1980 começou a demarcação da
Agrovila Taquara.

Primeiro foi demarcado e entregue as quadras 02 e 03. Depois
a quadra 01. Em seguida as quadras: 04, 05, e 06. Depois vieram as
quadras 07 e 08. O objetivo da construção da Agrovila era trazer mão
de obra para o Núcleo Rural Taquara que tinha vocação em trabalhar
com hortaliças, depois os aposentados.

Em 1980, a EMATER-DF, assumiu a Assistência Técnica junto aos
produtores rurais, época que veio o Dr. Ricardo Attuch. Em 1982 houve
uma mudança na equipe da EMATER.

Chegou um técnico agrícola chamado Arnaldo Catiglioui que junto
com a assistência técnica começou um trabalho de Organização Rural aos
produtores rurais, mulheres rurais e jovens rurais. Naquela época só
existia o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Distrito Federal, que era
presidido pelo Sr. Jair Héler que possuía uma chácara na Taquara (N°39).

Em 1984 houve uma grande mobilização da comunidade
coordenada pela EMATER, FZDF, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL,
FUNDAÇÃO HOSPITALAR, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL e outros
diversos órgãos competentes, onde ocorreu uma grande AÇÃO SOCIAL
DO EXÉRCITOBRASILEIRO, com atendimentos médicos, odontológicos,
expedição de documentos, cortes de cabelos, tratamentos de higiene
pessoais, etc, tudo para o fortalecimento e crescimento do Núcleo Rural
Taquara.

No ano de 1985 foi criada a AGROTAQUARA (Associação dos
Produtores Rurais do Núcleo Rural Taquara). A AGROTAQUARA
desenvolveu algumas ações bastante interessantes e importantes como à
compra de adubos em conjunto também conseguiu um trator através da



Secretaria de Agricultura, cedido pelo secretário Dr. Alceu Sanches.

Conseguiu também um financiamento com recursos do FCO para a
construção de estufas, máquinas e vacas de leite entre outros itens
importantes para o desenvolvimento do Núcleo. Já no ano de 1987, a
Secretaria de Agricultura declarou a BACIA HIDROGRÁFICA DO
CÓRREGO TAQUARA como BACIA PILOTO DO DISTRITO FEDERAL.

Devido a essa decisão, um grande trabalho de conservação do
solo foi desenvolvido na BACIA, envolvendo a EMATER, FZDF,
EMBRAPA, DR, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL, e outros órgãos
competentes. Foi criado um grupo ecológico na Escola do Núcleo Rural
Taquara chamado GECET.Esse grupo atuava na conscientização dos
produtores rurais do
núcleo e limpeza dos córregos, onde recolhia toneladas de lixo,
despoluindo o Córrego  Taquara em busca de melhorias e preservação
ambiental.

Em 1988 foi criado a Associação dos Moradores da Agrovila
Taquara, tendo como Presidente: RUBENS DELFINO DOS SANTOS e
como vice: VALDEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA. Essa Associação
conseguiu fazer convênio com a LPA em que adquiriu um trator, uma
máquina de beneficiar arroz para atender os associados.

No ano de 1999 foi criada a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
DO NÚCLEO RURAL TAQUARA (ASMONT). Em 2004, a ASMONT,
transformou em Prefeitura Comunitária do Núcleo Rural Taquara
(PRECONTAQ), presidida pelo Sr. Jurandir Francisco Leite e seu vice:
Randerson de Oliveira Nascimento.

Em 1986 foi criado o grupo 4S (SABER, SENTIR, SERVIR E
SAÚDE). O grupo 4S  conseguiu a Chácara 59 DO NRT para os jovens
desenvolverem atividades agrícolas. Em 1997 foi fundada a Associação
dos Produtores e Horticultores do Núcleo Rural  Taquara (ASHORT),
presidida pelo Sr. Paulo Roberto da Silva e seu vice: Lúcio Cappai. Em
Janeiro de 2001 foi criada a COOPERATIVA AGRÍCOLA DA REGIÃO DE
PLANALTINA (COOTAQUARA), com21 cooperados. Foi presidida pelo Sr.
Maurício  Severino de Rezende e seu vice: Benjanmin Manoel Cardoso.

No ano de 2008 foi criado a Associação dos Produtores de Leite
do Núcleo Rural  Taquara (APROTAQ) com o objetivo de organizar a



produção de leite da região. Esse grupo atuava na conscientização dos
produtores rurais do núcleo e limpeza  dos córregos, onde recolhia
toneladas de lixo, despoluindo o Córrego Taquara em busca de  melhorias
e preservação ambiental.

Em 1988 foi criado a Associação dos Moradores da Agrovila
Taquara, tendo como Presidente: RUBENS DELFINO DOS SANTOS e
como vice: VALDEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA. Essa Associação
conseguiu fazer convênio com a LPA em que adquiriu um trator, uma
máquina de beneficiar arroz para atender os associados.

No ano de 1999 foi criada a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
DO NÚCLEO RURAL TAQUARA (ASMONT). Em 2004, a ASMONT,
transformou em Prefeitura Comunitária do Núcleo Rural Taquara
(PRECONTAQ), presidida pelo Sr. Jurandir Francisco Leite e seu vice:
Randerson de Oliveira Nascimento.Em 1986 foi criado o grupo 4S
(SABER, SENTIR, SERVIR E SAÚDE). O grupo 4S conseguiu a Chácara
59 DO NRT para os jovens  desenvolverem atividades agrícolas.

Em 1997 foi fundada a Associação dos produtores e Horticultores
do Núcleo Rural  Taquara (ASHORT), presidida pelo Sr. Paulo Roberto da
Silva e seu vice: Lúcio Cappai.

Em Janeiro de 2001 foi criada a COOPERATIVA AGRÍCOLA DA
REGIÃO DE PLANALTINA (COOTAQUARA), com21 cooperados. Foi
presidida pelo Sr. Maurício Severino de Rezende e seu vice: Benjanmin
Manoel Cardoso.

No ano de 2008 foi criado a Associação dos Produtores de Leite
do Núcleo Rural  Taquara (APROTAQ) com o objetivo de organizar a
produção de leite da região.

TRABALHO MISSIONÁRIO

“SANTAS MISSÕES POPULARES”
Neste pequeno trecho há um relato dos padres das Santas

Missões Populares que fizeram com os moradores mais antigos do Núcleo
Rural Taquara, onde é relatado exatamente o que foi dito na reunião
realizada por eles.

È pequeno, porém importante e enriquecedor para o presente



trabalho, que tem como objetivo o resgate da origem histórica do núcleo e
criação da primeira escola deste  local.“

Hoje nós vamos apresentar o resultado de um trabalho de um
trabalho Missionário ligado aos SANTOS MISSÕES OPULARES, com a
orientação do nosso Pároco Padre Lídio. Recebemos a missão de
resgatar a história aqui da Taquara. Entrevistamos os moradores mais
antigos da região.

Sr. Zé Baiano, Baltazar, D. Samú, Pastor Francisco Xavier, Rubão,
entre outros. Esses foram os primeiros moradores a ocuparem as
chácaras, só depois veio a demarcação. Eles começaram a ocupar em
1961.

Chegaram 14 famílias vindo de Sobradinho e ocuparam uma área,
que hoje é a  Chácara n° 04. Lá eles enfrentaram o exército, na revolução
de 1964.

6. QUEM FOI LEONEL BRIZOLA

Leonel de Moura Brizola, nasceu em Carazinho em 22 de Janeiro
de 1922, falecendo em 21 de Junho de 2004. Foi engenheiro civil e político
brasileiro. Considerado um líder da esquerda e um político nacionalista, foi
governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, sendo o único eleito
pelo povo para governar dois estados diferentes em toda a história do
Brasil.

Em 1947, Brizola foi eleito deputado federal pelo PTB. Tornou-se
um político em ascensão. Em 1954, foi eleito deputado federal, com uma
votação recorde, dois anos depois, elegeu-se governador do Rio Grande
do Sul.

Como governador, tornou-se proeminente por suas políticas sociais
e por promover a CAMPANHA DA LEGALIDADE, em defesa da
democracia e da posse de GOULART como presidente. Durante o
governo Goulart, este e Brizola mantiveram uma relação tumultuada, mas
urinaram-se novamente antes do golpe militar de 1964.

Depois de que suas propostas de resistência não forma
bem-sucedidas, Brizola exilou-se no Uruguai. Voltou ao Brasil em 1979,
depois de um exílio de 15 anos no Uruguai, nos Estados Unidos e em
Portugal.



No mesmo ano, fundou e presidiu o Partido Democrático
Trabalhista, um partido social - democrata e populista. Em 1982, foi eleito
governador do Rio de Janeiro, iniciando um programa de construção dos
Centros Integrados de Educação Pública. Na eleição presidencial de 1989,
por pouco não foi para o segundo turno. Um ano depois, voltou a governar
o Rio de Janeiro.

A partir daí, não logrou êxito em nenhuma das quatro eleições que
disputou. Faleceu, em 2004, vítima de um infarto agudo. Diante desse
contexto, foi importante abordar um pouco sobre a trajetória política de
Leonel Brizola, já que ele foi o primeiro político a auxiliar os moradores
que chegavam ao Núcleo Rural Taquara na época do Golpe de 1964.

Consta nos dados que o mesmo trazia mantimentos, e tudo que
era necessário para que os moradores pudessem se manter aqui no
núcleo. Também os levavam para participar das manifestações políticas de
1964 que aconteciam em BRASILIA-DF. Diante disso, ele teve sim, uma
participação na formação política e social do Núcleo Rural Taquara.

Foi a partir disso que esse pequeno povoado começou sua
evolução, sua transformação, sua luta por melhorias sociais, econômicas,
políticas e educacionais, pois o Golpe de 1964 serviu como exemplo de
perseverança por um Brasil melhor, mais justo e mais digno para os
pobres e para a classe trabalhadora.

7. BREVE HISTÓRICO DO GOLPE DE 1964

DITADURA MILITAR (1964/1985)
Breve história do regime militar

Em 31 de março de 1964, militares contrários ao governo de João
Goulart (PTB) destituíram o então presidente e assumiram o poder por
meio de um golpe. O governo comandado pelas Forcas Armadas durou 21
anos e implantou um regime ditatorial.

A ditadura restringiu o direito ao voto, a participação popular e
reprimiu com violência todos os movimentos de oposição. Na economia, o
governo colocou em prática um projeto desenvolvimentista que produziu
resultados bastante contraditórios, já que o país ingressou numa fase de
industrialização e crescimento econômico acelerado, sem beneficiar a



maioria da população, em particular a classe trabalhadora.

Os militares golpistas destituíram do poder o presidente João
Goulart que havia  assumido a presidência após a inesperada renúncia de
Jânio Quadros (PTN) EM 1961. Sua  posse foi bastante conturbada e só foi
aceita pelos militares e pelas elites conservadoras depois da imposição do
regime parlamentarista. Essa fórmula política tinha como propósito  limitar
os poderes presidenciais subordinando o Executivo ao Legislativo.

Goulart, contudo, manobrou politicamente e conseguiu aprovar um
plebiscito, cujo resultado restituiu o regime presidencialista. O presidente,
entretanto, continuou a não dispor de uma base de apoio parlamentar que
fosse suficiente para aprovar seus projetos de reforma política e
econômica.

A saída encontradapor Goulart foi a de pressionar o Congresso
Nacional por meio de constantes mobilizações populares, que geraram
numerosas manifestações públicas em todo o país. Ao mesmo tempo, a
situação da economia se deteriorou, provocando o acirramento dos
conflitosde natureza classista entre os que defendiam reformas e
distribuição de renda e os opositores a estas medidas.

Todos esses fatores levaram, de forma conjunta, a uma enorme
instabilidade institucional, que acabou por dificultar a governabilidade.
Nessa conjuntura, o governo tentou mobilizar setores das Forças
Armadas, como forma de obter apoio político, mas a medida colocou em
risco a hierarquia entre os comandos militares e serviu como estímulo para
o avanço dos militares golpistas.

Em 1964, a sociedade brasileira se polarizou. As classes médias,
as elites agrárias  e os industriais se voltaram contra o governo e abriram
caminho para o movimento golpista.

Dentro desse contexto, o movimento de 64 completou em Março
50 anos aqui no Brasil. Diversos fatores levaram ao golpe, alguns
circunstanciais e outros que se arrastaram havia décadas. Mas,
resumidamente, dá para dizer que o movimento surgiu para afastar do
poder um grupo político liderado por João Goulart, que na visão dos
conspiradores, levava o Brasil para o “Caminho do Comunismo”, o que
não era verdade.

Para entender melhor o golpe, é preciso lembrar o clima de



radicalismo que o país vivia. Até as Forças Armadas estavam rachadas,
divididas em duas chapas que se enfrentavam nas eleições do Clube
Militar desde os anos 50.

De um lado, estavam os oficiais nacionalistas; do outro, um grupo
que pregava maior aliança com os Estados Unidos, na verdade um
recurso para enfrentar a ameaça comunista, ameaça essa, que não
existia, mas era colocada nas propagandas de rádios e comunicações
daquela época.

Devido a todos esses acontecimentos e ações, em 1964, a
temperatura política no Brasil havia chegado ao seu topo máximo, que
meses antes de ser deposto, João Goulart, tentou declarar “estado de
sítio”, medida que ampliaria seus poderes.

Muitos militares e líderes conservadores passaram a acreditar que
o presidente daria um golpe para instalar uma ditadura de esquerda.
Nesse ambiente de conspirações,  teve início a rebelião de 31 de Março.

Considerando que o Brasil estava numa encruzilhada, o golpe
definiu uma solução ditatorial para a crise e colocou o país numa trajetória
de luta, crueldade, discussões,  debates, torturas por mais de 20 anos.

DATAS DOS GOVERNOS

GOVERNO CASTELLO BRANCO (ABRIL 1964 A JULHO DE 1967)

GOVERNO COSTA E SILVA (MARÇO DE 1967 A

AGOSTO DE 1969) GOVERNO MEDICI

(NOVEMBRO DE 1969 A MARÇO DE 1974)

GOVERNO GEISEL (MARÇO DE 1974 A MARÇO DE 1979)

GOVERNO FIGUEIREDO (MARÇO DE 1979 A MARÇO DE 1985).
8. A LUTA DOSMORADORES DA TAQUARA X GOLPE DE 1964

Os primeiros morados do Núcleo Rural Taquara segundo os dados
contidos neste  projeto chegaram aqui em 1961. Eram 14 famílias que



vieram da cidade de Sobradinho-DF.  Neste mesmo ano, os militares
golpistas destituíram do poder o presidente João Goulart que havia
assumido a presidência após a inesperada renúncia de Jânio Quadros
(PTN).

Sua posse foi bastante conturbada e só foi aceita pelos militares e
pelas elites conservadoras depois da imposição do regime
parlamentarista. Essa fórmula política tinha como propósito limitar os
poderes presidenciais subordinando o Executivo ao Legislativo.

Ou seja, a vinda deles aqui para o núcleo está diretamente ligada
astransformações políticas, sociais e econômicas que o Brasil passava
naquela época. Esses moradores começavam então a sua luta por seus
direitos de emancipação do Núcleo Rural Taquara.

Diante desse contexto, fica evidente que a busca por uma vida
mais justa e solidária não é oriunda da atualidade. Essa luta é antiga. Ela
é vista como o pilar de todo cidadão que sabe dos seus direitos e dos
deveres, e que busca através de ações corretas obtê-los de maneira a
subsidiar suas famílias de tudo que for necessário para mantê-lasem
harmonia.

Os primeiros moradores do núcleo, já citados neste projeto
enfrentaram o exército, bem como a Revolução de 1964. O primeiro
cidadão a lhe darem algum tipo de auxílio foi o Sr. Leonel Brizola que
trazia cestas básicas, sacos de pão, etc. Fatos esses relatados pelos
primeiros moradores. Levavam também esses moradores às
manifestações sociais e  políticas daquela época.

De acordo com os relatos das fontes, somente em 1966 é que
começaram as primeiras demarcações. E no ano seguinte, 1967, os
primeiros contratos de arrendamentos  foram liberados.

Enquanto isso acontecia aqui no Núcleo Rural Taquara, o golpe de
1964 se expandia por todo o Brasil. Neste contexto, percebe-se o vínculo
que se forma entre as duas  lutas.

Uma das lutas aqui do núcleo foi a criação da escola, onde hoje
funciona o CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA, A IGREJA CATÓLICA, E
A IGREJA EVANGÉLICA. Isso mostra que os moradores buscavam mais
do que um lugar para morar.

Eles queriam também formação acadêmica, religiosa, política e



social. Nos anos seguintes, como consta neste documento, aconteceu
grandes transformações que só ajudaram o núcleo a se desenvolver social
e economicamente, consolidando-se como uma região independente e
favorável o desenvolvimento agrícola.

Desse modo, enquanto acontecia à revolução de 1964 em todo o
país, aqui na Taquara o progresso começava. As primeiras famílias
começaram a acampar próximo ao  Córrego Taquara.

A luta pelo trabalho desses moradores se iniciou com a venda de
suas produções na cidade de Sobradinho-DF. Lá vendiam, arrecadavam
seu dinheiro, e em seguida já compravam os suprimentos para trazer para
suas famílias no núcleo.

Enquanto isso, o Brasil estava num caos total, a ditadura
invadindo, matando, torturando a classe humilde e trabalhadora.
Devastando o nosso país de um modo  totalmente cruel e covarde.

Foi um período turbulento e violento para todos os brasileiros,
principalmente  aqueles que eram contrários ao golpe, os trabalhadores, e
as pessoas mais humildes. É importante ressaltar que os primeiros
moradores do Núcleo Rural Taquara de  algum modo passaram por esse
processo de turbulência política que foi a ditadura, e que  em meio a tudo
isso, conseguiram se manter unidos, íntegros em busca de se consolidar e
buscar sua independência social e financeira.

Com a criação da EMATER em 1978, houve um grande avanço no
sentido de organização das demarcações das chácaras, das quadras do
núcleo, bem como, todo um auxílio aos produtores quanto à produção do
plantio dos seus produtos.

Em 1980, a EMATER-DF, assumiu a Assistência Técnica junto aos
produtores rurais. Alguns anos depois, no ano de 1984 houve uma grande
mobilização da comunidade coordenada pela EMATER, FZDF,
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL, FUNDAÇÃO HOSPITALAR,
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL e outros diversos órgãos competentes,
onde ocorreu uma grande AÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO,
com atendimentos médicos, odontológicos, expedição de documentos,
cortes de cabelos, tratamentos de higiene pessoais, etc. Tudo para o
fortalecimento e crescimento do Núcleo Rural Taquara.

Depois disso aconteceram diversos momentos importantes que



marcaram a história  do núcleo:
9. RETROSPECTIVA

- 1985 foi criada a AGROTAQUARA (Associação dos Produtores Rurais do
Núcleo Rural  Taquara).

- 1988 foi criado a Associação dos Moradores da Agrovila Taquara.

-1999 foi criada a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NÚCLEO
RURAL TAQUARA  (ASMONT).

- 2004, a ASMONT, transformou em Prefeitura Comunitária do Núcleo
Rural Taquara  (PRECONTAQ).

- 1986 foi criado o grupo 4S (SABER, SENTIR, SERVIR E SAÚDE). O
grupo 4S conseguiu a  Chácara 59 DO NRT para os jovens desenvolverem
atividades agrícolas.

- 1997 foi fundada a Associação dos Produtores e Horticultores do Núcleo
Rural Taquara  (ASHORT).

- 2001 foi criada a COOPERATIVA AGRÍCOLA DA REGIÃO DE
PLANALTINA  (COOTAQUARA).

- 2008 foi criado a Associação dos Produtores de Leite do Núcleo Rural
Taquara  (APROTAQ) com o objetivo de organizar a produção de leite da
região.

10.CRONOGRAMA
PROJETO

REENCONTRANDO A TAQUARA

APRESENTAÇÃO E CULMINÂNCIA DO PROJETO
DIA 08/05/2019



QUARTA-FEIRA - PERÍODO MATUTINO
ÁS 09h30min DA MANHÃ.

- PALESTRA COM A PROFESSORA CARLA JOSEFA MIRANDASOBRE
O HISTÓRICO  DO NÚCLEO RURAL TAQUARA E CRIAÇÃO DA
PRIMEIRA ESCOLA.

- APRESENTAÇÃO DE VÍDEOS, FOTOS, DADOS, ETC.

- ENTREGA DOS FOLDERS SOBRE A HISTÓRIA DE ORIGEM DO
NÚCLEO RURAL  TAQUARA E A CRIAÇÃO DA PRIMEIRA ESCOLA.

- MOMENTO COM A PEDAGOGA ALESSANDRA DE
PAULA GERACI PIRES. 11.CONCLUSÃO

Conhecer o passado de um lugar, de uma pessoa, de uma história
é sempre muito gratificante. Neste projeto, “Reencontrando a Taquara”, em
particular, pode-se perceber isso nitidamente em todo o contexto do
trabalho. Desde seu início até o seu término.

Tudo foi planejado e associado as datas históricas em que o
Núcleo Rural Taquara  foi criado, contando como foi sua evolução social e
econômica até os dias de hoje.

A criação da primeira escola é também um dos pontos importantes
do projeto, pois através dela o núcleo conseguiu se consolidar
educacionalmente, e hoje funciona o Centro Educacional Taquara com
todos os segmentos que vão desde a Educação Infantil ate a Educação de
Jovens e Adultos.

Desse modo, todas as transformações ocorridas aqui no núcleo
sejam elas sociais, educacionais, políticas e econômicas só ajudaram o
lugar a se consolidar de tal maneira que os moradores conseguiram a
regularização das suas chácaras, como também a demarcação das
quadras e ruas do local.

É visível perceber que a luta por uma vida melhor veio desde a
época do golpe de 1964, quando os primeiros moradores começaram a



chegar, e com a ajuda de Brizola começou aí uma história rica de detalhes
históricos, sociais e políticos importantes para o Centro Educacional
Taquara, para a Taquara e para o Distrito Federal, pois os dados contidos
neste trabalho ainda não são conhecidos, e certamente servirão como um
acervo  para trabalhos e pesquisas de vários segmentos.

Eu, Carla Josefa Miranda, Professora da Secretaria do Distrito
Federal há 23 anos, busquei através de pesquisa de campo, conversas
com moradores do local, entrevistas, dados, datas, acontecimentos que
viessem a contemplar esse projeto em busca da origem do Núcleo Rural
Taquara, e principalmente a criação da primeira escola, a primeira
professora e como eram dadas as aulas naquela época.

Essa época, 1964, o golpe que o Brasil sofria, a ditadura nua e
crua se alastrava pelo país a fora, destruindo sonhos, desestruturando
toda uma nação por causas de questões políticas, massacrando a classe
trabalhadora, os pobres e a classe média baixa.

Os primeiros moradores daqui enfrentaram essa batalha para
permanecerem aqui. É lindo refletir sobre isso. Imaginarmos que aqui
existem pessoas que lutaram e ainda lutam por uma vida melhor, por seus
direitos, por seus deveres.

Cidadãos que não abaixam suas cabeças pela corrupção, que não
se deixam levar  pelo caminho mais fácil. E mais longe ainda vai a reflexão
deste trabalho. A luta continua. Principalmente para nós que somos
educadores, formadores de opinião,  transmissores de conhecimento.
Precisamos refletir o que estamos fazendo para mostrar aos nossos
alunos sobre o que é lutar pelos seus direitos.

Precisamos ensinar aos nossos alunos o que é respeitar o direito
do outro. Necessitamos mostrar aos nossos estudantes que é necessário
valorizar a escola, valorizar  o conhecimento escolar.

Épreciso que nossos alunos saibam que a educação deles vem de
casa. Porém, aqui na escola existe a educação formal, o conhecimento, o
respeito pelos professores,  pelos colegas, pelo servidor.

È essencial que lutemos para formar cidadãos munidos de ética,
respeito e conhecimento em nossas escolas. Somente assim, teremos
uma sociedade mais justa, mais  decente, mais solidaria.

Hoje, em 2019, vivemos um momento crítico em nosso país,



alguns até chamam de golpe. Não como o de 1964, mas senão tomarmos
iniciativas, não lutarmos de maneira a mudar o quadro de violência de
direitos que está enraizado hoje no ceio da sociedade brasileira, corremos
um sério risco sim, de sofremos grandes perdas e consequências
irreversíveis dos nossos direitos como cidadãos.

Então, que saibamos lutar com coragem e sabedoria como os
primeiros moradores do Núcleo Rural Taquara fizeram quando chegaram
aqui. Buscaram ajuda, lutaram pelos seus sonhos, pelos seus direitos.
Foram em busca de uma vida melhor. E conseguiram. Mas como, está no
contexto deste projeto, por meio de muita luta, coragem e força de
vontade.
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13.ANEXOS

“A CULTURA É UMA COISA APAVORANTE PARA OS DITADORES. UM
POVO QUE LÊ  NUNCA SERÁ ESCRAVO”.

ANTÔNIO LOBO ANTUNES

“DE 1964 A 1985 TIVEMOS A DITADURA MILITAR. EM 1986,
ENTRAMOS NA EERA DA DITADURA DA CORRUPÇÃO. AMBAS AS
DITADURRAS ESTÃO ATRELADAS À DITADURA DO CAPITAL.
SOMENTE QUANDO O HOMEM COMPREENDER QUE PRECISA SER
JUSTO NOS LIBERTAREMOS DE VEZ DAS DITADURAS”.

CLÁUDIO MACIEL

“NO MUNDO DA ESCRITA NÃO HÁ DIREITA OU ESQUERDA, EXISTE
O HOMEM, PLENO E ÚNICO, DITADOR DE TODAS AS
PERSONAGENS POSSÍVEIS DE SEREM  CRIADAS”.

JEOCAZ LEE-MEDDI



Disciplina: Língua Portuguesa
Professora: Vilma Vieira
Série: 60a 8oano ensino fundamental.

PROJETO LEITURA

“LER É PRECISO”
JUSTIFICATIVA:

Faz-se necessário o estudo literário, ainda no Ensino fundamental, em
função da importância em desenvolver em nossos alunos leitores críticos e
conscientes.

OBJETIVOS:

∙ Desenvolver o prazer pela leitura;

∙ Despertar o senso crítico em nossos leitores adolescentes;

∙ Aguçar a imaginação;

∙ Aflorar emoções;

∙ Prender a atenção dos leitores;

∙ Contribuir para sua formação como leitor e produtor de textos.

DESENVOLVIMENTO:

Para o bom desenvolvimento deste projeto, é necessário que vocês sigam os
passos indicados abaixo e que estejam atentos para os critérios avaliados.

∙ Primeiro Passo – Escolha do livro
Os livros serão escolhidos pelos alunos, nos seus acervos e em

bibliotecas virtuais. ∙ Segundo Passo – Leitura

Os alunos farão a leitura de 05 (cinco) páginas por dia durante 30 dias.

∙ Terceiro Passo – Roda de conversa

Faremos uma roda de conversa, onde os alunos poderão falar das obras
lidas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DA LEITURA:

∙ Será observado o grau de satisfação dos alunos.



∙ Produção de texto;

∙ Produção de vídeo recontando a história da obra lida.

DATAS:

∙ Início – 27/04/2021

∙ Término – 27/05/21

PROJETO
OFICINA DE
MÚSICA &

INSTRUMENTA
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MOVIMENTO



P
L
A
N
A
L
T
I
N
A
-
D
F
2
0
2
1

PROJETO

Oficina de
Música

&

Instrumentação
em Movimento

CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA

PLANALTINA – DF

Projeto de música com orientação musical e
aprendizado prático de canto pelo método de

repetição instrumental (Audição, Leitura,
Aprendizagem, Internalização, Repetição,

Execução e Interpretação – ALARIEI), toria
musical canto solo (ALARIEI), instrumento
musical como violão, teclado, percussão e

movimento corporal para os alunos
matriculados nas séries da educação básica

e do Ensino Fundamental I e II e Ensino
Médio, durante o período de 03/03/2021 a
23/12/2021, obedecendo às exigências e

contemplando o Currículo em Movimento da
Educação Básica e da Educação

Fundamental anos finais da página 62 a 74
da edição de 2018 da Secretaria de Estado



de Educação do Distrito Federal, juntamente
com a Coordenação Regional da Educação

de Planaltina-DF, direção, supervisão
pedagógica, coordenação pedagógica, grupo

de professores, servidores e estudantes da
Unidade Escolar.

PLANALTINA - DF
2021

1 - INTRODUÇÃO

O projeto visa à organização de trabalhos, no sentido de
capacitar aos alunos da educação básica, Ensino Fundamental I e
II, Ensino Médio e EJA nas práticas de canto, violão, percussão,
teclado e teorias musicais pelo método de Audição, Leitura,
Aprendizagem, Internalização, Repetição, Execução e Interpretação
– ALARIEI – do Professor Alexandre Lopes de Souza. Este projeto
– adaptável a toda e qualquer escola das redes pública e particular
de qualquer região do País – atualmente está sendo oportunizado
especificamente ao aluno do Centro Educacional Taquara (CED
TAQUARA) com estudo efetivo e práticas de canto e instrumentação
pelo método ALARIEI, elevando sua sensibilidade do mundo a
partir das suas capacidades intelectuais e artísticas, enriquecendo
assim o âmbito social escolar e familiar. Este projeto visa também
ao aprendizado de uma profissão muito valorizada no meio artístico
de cantor ou instrumentista, levando o aluno ao profissionalismo
musical, ajudando e colaborando com o desenvolvimento, em
parceria com a escola, da sua disciplina, postura, desenvoltura
social e múltiplas inteligências no campo do aprendizado, levando
em conta os aspectos cognitivo, afetivo e social do aluno.

No projeto Oficina de Música & Instrumentação em
Movimento, além dos ganhos evidentes relacionados ao simples
fato de o aluno ter um momento para dedicar-se à música, ele ainda



pode profissionalizar-se. O estudo da música contribui também com
a melhoria do aprendizado em todas as demais disciplinas, por
estimular os alunos em suas múltiplas inteligências. O estudo da
música pode contribuir com a disciplina, com a concentração, com o
desenvolvimento social,  artístico e cultural do aluno.

Também buscarei com este novo método ALARIEI, dentro
desse processo, no decorrer do ano letivo, o envolvimento de
outros membros do corpo docente da escola: coordenadores
pedagógicos, supervisores, professores e servidores. O projeto
intenta movimentar a escola para além das atividades corriqueiras e
pretende contribuir pedagogicamente de maneira extracurricular. As
músicas e peças aprendidas pelos alunos no projeto poderão ser
temas geradores utilizados pelos professores em qualquer tempo
nas suas disciplinas como História, Sociologia, Filosofia, Redação,
Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Educação
Física e Artes, por exemplo.

Este projeto já estará sendo incorporado ao PPP da nossa
escola, dando-lhe credibilidade e estabilidade e, certamente
atrairão, com o tempo, outros agentes da escola em sua execução,
facilitando sua inclusão como instrumento permanente de  avaliação.

GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA

DE ESTADO
DE
EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA

2 – JUSTIFICATIVA CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA

Em resumo, de acordo com ROSA, a disciplina e a postura
podem ser melhoradas com a música no ambiente escolar
tornando-o menos conturbado, sendo um dos instrumentos de
promoção da paz e da união entre os pares (ROSA, 1990, p.18-22).
Devido à falta de oportunidade frequente nas comunidades carentes
do DF, diretamente falando do Taquara, na Zona Rural da
cidade-satélite de Planaltina-DF, onde se encontra o Centro
Educacional Taquara (CED TAQUARA), percebe-se uma grande



quantidade de alunos com talentos diversificados, mas destaco o
talento para canto, violão e percussão. A escola possui uma grande
quantidade de talentos e outros que precisam de ajuda profissional
para desenvolver-se e desabrochar nesse talento. Ela está situada
na Zona Rural da cidade de Planaltina-DF, área de grande
vulnerabilidade social e afastada do centro Urbano, onde as
oportunidades são limitadas dando abertura outros agraves sociais
como o crime, drogas, prostituição, abandonos e violência. Diante
disso investigamos e percebemos a necessidade de oportunizar aos
nossos alunos os aprendizados de violão, canto, percussão e
teclado de forma gratuita, observando, naturalmente, a aptidão de
cada um. Buscamos com este projeto, trazê-los para passar mais
tempo na escola e em casa estudando e praticando a música, e,
dessa forma, além do aprendizado das disciplinas curriculares e da
música, blindá-los contra as maldades do mundo e das
transgressões atuais e  reais.

Esse aprendizado musical também leva o aluno ao estudo e
treinamento diários do canto e da instrumentação, tirando-o, de
forma positiva, do contato com as ruas e más influências sociais
causadas pela falta de oportunidade nesta comunidade rural. De
acordo com SCHOPENHAUER, a música dá origem ao
desenvolvimento de um mundo novo e musical, cheio de alegrias e
novidades, desafios e exposições da própria expressão da alma
através dos sons.

A música também liberta o aluno de vários bloqueios de
toda ordem que impedem o fluxo emocional e expressivo, em que
as pessoas se comunicam através da linguagem musical. A prática
do toque instrumental do violão ou prática do canto são
experiências que liberam o pensamento, no tocante à exposição de
expressões  emotivas e introspectivas.

Para Borges (2003, p.115)
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CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA Música é arte [...] seu papel na Educação é o de
proporcionar

um momento de prazer ao ouvir, cantar, tocar e inventar sons e

ritmos. Por este caminho, envolve o sujeito como um todo,

influindo, beneficamente, nos diferentes aspectos de sua

personalidade: suscitando variadas emoções, liberando

tensões, inspirando ideias e imagens, estimulando percepções,

acionando movimentos corporais e favorecendo as relações

interindividuais.

As atividades do projeto têm esta meta: trabalhar o
aluno-cantor e instrumentista para que ele possa desalienar o
corpo, desenvolver a sensibilidade, a percepção e os sentidos,
descobrindo sua própria realidade e o fluxo de seus pensamentos
através dos sons e das melodias. A capacidade de criar e compor
peças musicais aflorará, fazendo vir à tona a imaginação, que
conjugada com a memória e a sensibilidade será instrumento para
o acesso ao domínio do ato de  cantar, tocar ou interpretar.

[...] Deve-se educar o ouvido para que sejam sentidas,

perfeitamente, modulações e combinações sonoras diversas.

Deve-se deixar o aluno perceber a harmonia com seu próprio

ouvido, antes de se deparar com o ensino da mesma. O

conhecimento das regras não deve ser o objeto e, sim, uma

necessidade a ser atendida em tempo devido. [...]. (PAZ, 2000

p.16 e 17).

No ano de 2010 trabalhei com este projeto no Colégio
Estadual Dr. José Balduíno de Souza Décio, na cidade de
Formosa-GO, no Centro Educacional Taquara, zona rural de
Planaltina-DF no ano de 2013 e também no período de 2016 à 2019
no centro Educacional Dona América Guimarães, e os ganhos para
os alunos e comunidade escolar foram gigantescos. Alunos com
baixa autoestima e problemas de concentração, timidez e



deficiência na comunicação, passaram a ter uma conduta
positivamente melhorada. Os que tinham problemas familiares e de
abandono tiveram um motivo para acreditar no próprio talento e
buscar aprender cada dia mais, na busca de profissionalizar-se. O
resgate de alunos que estavam envolvidos com consumo de drogas
e “aviõezinhos” foi ainda maior, pois tiveram tempo para dedicar

se à música, fugindo dessas situações da vida real deles. A
experiência em trabalhar com este projeto numa escola da rede
pública é engrandecedora, enriquecedora e  não tem preço.
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CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA

3 – OBJETIVOS
3.1 – GERAL

Ensinar ao aluno do CED TAQUARA a prática do canto e
instrumentação pelo método ALARIEI de forma individual ou
coletiva. Ao praticar o canto, instrumentação e estudar a teoria
musical virá de acréscimo o desenvolvimento da postura corporal,
disciplina, virtuosidade instrumental, sensibilidade, amor pela vida,
desenvoltura e múltiplas inteligências. Construir através da
expressão artística do aluno uma forma ou modelo de vivência
humana, que surge a partir do social e cultural cotidiano de cada um
deles. A diversidade e a riqueza cultural da música não permitem
que ela esteja presa a limites geográficos nem a fronteiras. Essa
diversidade possibilita que cada indivíduo compreenda seu próprio
universo musical de maneira bem intimista, proporcionando visões e
linguagens diferentes dentro do mesmo fenômeno (QUEIROZ,
2004). Para o desenvolvimento musical, a vivência musical deve
estar sempre presente. Podemos aprender música falando sobre
ela, analisando, refletindo, criando, desde que a produção de
estudantes seja sempre valorizada. O desenvolvimento musical não



ocorre somente com atividades que envolvam a execução
instrumental e a leitura musical, mas também por meio da audição,
da composição e da improvisação, organizando e ampliando a
compreensão musical que os alunos possuem. “Aprender música
implica proporcionar diferentes formas de participação musical em
sala de aula, em que conceitos estanques não servem à própria
prática musical, que é, por natureza, dinâmica” (LEAL, 2001). O
ponto de partida para a construção do conhecimento deve ser a
própria música, o fazer musical e as diversas formas de interação
que ela permite. O objetivo central deve ser a expressividade e a
reflexão, seja uma composição própria ou de outra pessoa. Durante
o aprendizado de determinada música, podemos incentivar
estudantes a experimentarem outras maneiras de execução,
analisando e refletindo sobre os resultados musicais. Ao apreciar
determinada obra, podemos realizar pesquisa sobre o compositor, a
época em que a obra foi composta, o contexto político, histórico e
filosófico, refletir e discutir sobre o impacto da obra na sociedade,
ampliando a  compreensão musical do estudante.

Essa linguagem musical, seja por meio dos sons do violão ou
da linguagem cantada e interpretada, são processos ativos de
reconhecimento e desnudamento da realidade desses alunos, que
serão potencializadas neste projeto desenvolvido e aplicado pelo
professor Alexandre Lopes de Souza.
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8.2 – ESPECÍFICOS

∙ Ensinar o aluno do CED TAQUARA a tocar violão,

teclado, percussão e canto  conseguindo

acompanhar-se cantando.



∙ Praticar diariamente o violão e os exercícios do canto

servirá para a capacitação dos alunos para formação

de um coral, instrumentistas e  conjuntos de violeiros.

∙ Ensinar a prática do canto popular ou lírico com

exercícios vocais e estudos teóricos pelo método

ALARIEI.

∙ Ler com facilidade as cifras e partituras de peçasmusicais.

∙ Promover audições de peças musicais para o

aprendizado da música em conjunto.

∙ Buscar a verdadeira prática do instrumento musical com

técnica e  interpretação pessoal ou lida em

partitura/cifras.

∙ Desenvolver a disciplina e a postura na prática do canto

coral ou canto solo  pelo método ALARIEI.

∙ Superar bloqueios, proporcionando um retorno ao fluxo de emoções e
ideias.

∙ Facilitar a comunicação com a comunidade escolar e

familiar através das  práticas de canto e violão em

apresentações para público.

∙ Ministrar aulas de técnicas e cuidados com a voz.

∙ Ensinar teoria musical para os alunos de violão e canto.

∙ Desenvolver disciplina e postura em sala de aula a partir



do compromisso com  este projeto, buscando

parcerias com os professores e coordenação

pedagógica.

∙ Reeducar os sentidos, a percepção e o corpo, em forma

de atividades  estruturadas em planejamento amplo de

capacitação musical e de equilíbrio emocional.

∙ Colaborar com a diminuição da evasão escolar,

disciplina, responsabilidade e  compromisso com os

estudos.

∙ Incentivar uma profissão aos alunos do CED TAQUARA que servirá de
sustento
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em algum momento de sua vida.

∙ Proporcionar e valorizar a educação musical e a música na escola.

∙ Proporcionar e oportunizar a prática e familiaridade com

sons, liberando a linguagem e a expressão dos

sentimentos, assim como a vontade de viver e se

sentir útil.

∙ Exigir dos alunos participantes assiduidade na escola,

boas notas e bom  comportamento como pré-requisito

para sua continuidade no projeto.

4 – PÚBLICO-ALVO



Alunos do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio,
Ensino para Jovens e Adultos (EJA) com aptidão musical para o
aprendizado do canto, percussão, teclas, sopros e do instrumento
de cordas violão do Centro Educacional Taquara, Professores
voluntários, Pais voluntários, pessoas da comunidade e empresários
que queriam prestigiar e contribuir para melhoria e resultados
positivos na estrutura e execução do Projeto. Todos são convidados
a participar, porém as vagas para o aprendizado são exclusivas dos
alunos do CED TAQUARA.

5- METODOLOGIAS

∙ Divulgar o projeto para toda a Escola;

∙ Inscrever os alunos interessados no projeto que

possuam o instrumento violão no primeiro

momento e a diante haverá esforços para

angariar no comércio local e com a comunidade

a doação de instrumentos para  o projeto;

∙ Inscrever os alunos interessados no projeto para aprender cantar

(Canto coral);

∙ Montar as turmas de violão conforme aptidão e

nível de aprendizado; ∙ Fazer a classificação

vocal de cada aluno e nível de afinação vocal;

∙ Montar o grupo de canto conforme cada turno específico

∙ Reger aulas de violão popular, canto, teclado e

percussão para turmas com no máximo 10

alunos pelo método ALARIEI e o uso de

tecnologias para auxilio da voz do professor

Alexandre Lopes.



∙ Aulas com técnica própria onde serão utilizados

método Prático Violão  e Guitarra para iniciantes, Estudo

da Prática de Violão para alunos nível médio do
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Professor Alexandre Lopes de Souza, Violão Avançado do

Professor Rodrigo  Bezerra. Teoria musical introdutória do

professor Bohumil Med 4ª Edição revisado; ∙ Reger aulas

de canto e empostação vocal solo e em grupo para no

máximo 10 alunos, utilizando para este aprendizado do

canto os métodos: Audição,  Leitura, Aprendizagem,

Internalização, Repetição, Execução e Interpretação –

ALARIEI, Canto Fisiológico da professora Vanda Oiticica,

Canto Coral com Partituras  para melodias em 4 vozes do

professor Gerson Lopes(UniCeub);

∙ Utilizar intervalos e eventos da escola para

apresentação de peças cantadas e tocadas, após período

de aprendizado e avaliação do coordenador do projeto

sobre as competências de cada aluno ou grupo de alunos.

6 – RECURSOS MATERIAIS

6.1 - Já existentes:

1 - 10 violões
2 - 05 violinos
3 - 01 contra baixo
4 - 01 guitarra
5 - 01Triangulo
6 - 01 teclado



7 - 02 zabumba
8 - 04 sax
9 - 04 flauta
10 - 10 flauta doce
11 - 05 pedestal de partitura
12 - 03 pandeiro
13 - 02 carron

6.2 - Materiais necessários:
1 - 05 resmas de papel A4 (impressões).

2 - 100 cadernos pequenos de partitura.

3 – 10 banquetas de plástico Banquetas 46cmx33cmx28cm

4 – 01 louça branca com linhas transparentes

5 – 10 pares de baquetas para tarol e bateria

6 – 03 pares de baquetas para bombo

7 – 03 pares de baquetas para surdo

8 – 01 estante para teclado

9 – 01 mesa com cadeira para o professor

10 – 02 caixa de som amplificada com Bluetooth.
GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA

DE ESTADO
DE
EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA

CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA

11 – 01 mesa de som 12 canais com cabos de conexão

12 – 02 caixas de som ativas 1000w

13 – 01 amplificador pra guitarra

14 – 01 amplificador pra contrabaixo

15 – 05 cabos de microfone

16 – 05 cabos de instrumento P10 x P10

17 – 02 cabos de som P2 x P10

18 - Lanche para os estudantes que ficam no contra turno no ano

letivo de 2021 conforme  direcionamento da equipe gestora

(Direção).

19 - Limpezas semanais dos banquinhos, cadeiras, mesa, piso e local da
aplicação do projeto.



7– RECURSOS HUMANOS

01 professor de música e instrumentação (Alexandre Lopes de
Souza - matrícula  221318-4 ) em processo de readaptação funcional
datado para 16/09/2021.

8 – AVALIAÇÃO

Será avaliado o desenvolvimento musical no canto e na
instrumentação dos participantes do projeto através das
apresentações à comunidade e ao professor coordenador que
julgará se o treinamento está eficiente no aprendizado. Aptidão,
desenvoltura e domínio do instrumento musical e do canto serão
utilizados como pressupostos para proporcionar a oportunidade de
desenvolver a autonomia do pensamento musical, tornando-se um
ser mais completo em todas as suas potencialidades, que será
fundamental para a formação musical e humana.

Aplicação e desenvolvimento das atividades, que será
proporcionada no decorrer do projeto aos alunos e das aulas de
instrumentação, através da prática de cantar e tocar, um novo
vocabulário cultural, aumentando seu nível de informação e
desenvolvendo seu senso crítico e emocional bem como
trabalhando com várias pessoas de diferentes estilos e culturas
musicais, em busca de um objetivo comum: Tocar e cantar com
disciplina e virtuosidade.

Como vamos avaliar os alunos em sala de aula durante o
processo de desenvolvimento de suas atividades? A avaliação pode
ser qualitativa e/ou quantitativa. A avaliação qualitativa é o grau de
aquisições como socialização, interação, participação e
conhecimento que o aluno terá com as atividades e com seus
colegas durante as atividades. A avaliação quantitativa é geralmente
feita por  acúmulo de notas.
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O aluno também será avaliado por comportamento, disciplina,
nota qualitativa e quantitativa, podendo esta ser utilizada como
complemento nas médias das disciplinas escolares, tornando-se
uma forma de estímulo ao aluno e uma maneira de participação e
acompanhamento por parte dos demais professores, sobre o aluno
do projeto. Este tipo de proposta avaliativa será debatido
amplamente com professores, coordenação e supervisão
pedagógica.

A qualidade e a execução do projeto serão permanentemente
avaliadas, podendo ser revisadas, ampliadas e melhoradas sempre
que necessário. A parceria a ser formada no decorrer da aplicação
deste projeto, com os professores das outras disciplinas, será
fundamental para tornar realidade o desejo de se ver na prática a
teoria estudada durante o tempo de aplicação das etapas para o
cumprimento deste projeto. A experiência adquirida no processo de
ensino-aprendizagem em sala poderá ser avaliada pelos colegas
professores, tornando o canto e o toque instrumental mais um
componente auxiliar para fortalecer a nossa prática docente,
discente e social, voltada à disciplina e à postura do aluno do CED
TAQUARA  participante deste projeto.

Por meio de um questionário anual aplicado aos alunos
participantes do projeto, coordenação e professores, ele será
avaliado quanto a sua contribuição nas diversas áreas de
conhecimento (disciplinas curriculares), na concentração, na
disciplina, na postura e na qualidade geral do aprendizado musical
do violão, teclado,  percussão, instrumentação e do canto.

“A música é celeste, de natureza Divina e de tal beleza que
encanta a alma e a  eleva acima de sua condição!” (Aristóteles).

A força de um projeto está na continuidade e na

sequência eficazes com  responsabilidade e seriedade

(professor Alexandre Lopes de Souza).



9- CRONOGRAMA PARA O ANO LETIVO DE 2021
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MESES/ANO
LETIVO

EVENTO LOCAL PERÍODO TURNO

Março Divulgação do
projeto

Sala de aula,
murais, som
Ambiente,
mídias,  meet,
zoom,
whatsap

03/02 a
19/03

mat/vesp/not

Março Inscrições e Teste
de  aptidão vocal e

nivelamento
instrumental

Coordenação
do  projeto ou
em sala
de aula, pelas
mídias
disponiveis

22/03 a
31/03

mat/vesp/not

Abril, Maio,
Junho, Julho,

Agosto

Início e seguimento
das oficinas de canto
e  instrumentação,
festa  Junina e outros
eventos

Sala de aula
ou espaço
definido pela
direção e

mídias
disponíveis

01/04/2021 matutino e
vespertino

agosto e
setembro

Semana de Ação
pela  Vida, Show de
Calouros, Festa do

Pimentão

Sala de aula
ou espaço
definido pela
direção

09/08/20
21
30/09/20
21

matutino e
vespertino

dezembro Festival de talentos,
Recital de Natal,

Semana da
Consciência Negra

e  término das
Aulas

Sala de aula
ou espaço
definido pela
direção

01/10/20
21 a

23/12/2021

matutino e
vespertino

9.1 - IDENTIFICAÇÃO DAS TURMAS, HORÁRIOS E QUANTIDADE
DE

ESTUDANTES – ANO LETIVO DE 2021
VIOLÃO E INST VAGAS Horário NÍVEL E ESPECIFICAÇÃO

TURMA A 10 ESTUDANTES 07h30 NOVATOS E INICIANTES



TURMA B 10 ESTUDANTES 09h NOVATOS E INICIANTES

TURMA C 10 ESTUDANTES 10h30 NÍVEL AVAÇADOS

CORAL V.A 10 ESTUDANTES 10h30 à
12h30

ESTUDANTES

TOTAL 40 ESTUDANTES DE VESPERTINO E NOTURNO A
SEREM ATENDIDOS NO TURNO MATUTINO 3 VEZES
POR SEMANA

VIOLÃO E
INST

VAGAS Horário NÍVEL E ESPECIFICAÇÃO

TURMA D 10
ESTUDANTES

13h15 NOVATOS E INICIANTES

TURMA E 10
ESTUDANTES

14h15 NOVATOS E INICIANTES

CORAL V.B 10
ESTUDANTES

15h15 à 16h15 ESTUDANTES

TOTAL 30 ESTUDANTES DO MATUTINO A SEREM ATENDIDOS
NO VESPERTINO 3 VEZES POR SEMANA

LOCAL: Sala de aula ou espaço a ser definido pela direção do Centro Educacional Taquara
Planaltina-DF
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9.2- NÚMERO DE VAGAS DO PROJETO PARA O ANO LETIVO
DE 2021  MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO.

CURSO NÚMERO DE VAGAS TURNO

VIOLÃO E
INTRUMENT

40 vagas Matutino, vespertino e noturno

CANTO EM CORAL 30 vagas Matutino, vespertino e noturno

NÚMERO TOTAL
DE VAGAS

70 vagas



Observação: O total de horas aulas(h/a) aplicados é de 24h
semanais ficando as outras 06h/a que completam às 30h/a
semanais exigidas pela SEDF/SUGEPE utilizadas para direção,
estruturação e coordenação pedagógica no âmbito musical deste
projeto.

ALEXANDRE LOPES DE SOUZA
Professor de Química – matrícula nº 221.318-4

CED TAQUARA
alexandrelopescanta@gmail.com
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PROJETO 2021 – OFICINA DE MATEMÁTICA
PROFº HILDEBRANDO ROGER DE DEUS PASSOS

1. TÍTULO DO PROJETO
Estudo da Matemática através da nossa prática cotidiana

2. RESUMO
Propor/oferecer estratégias para que os educandos

compreendam as fórmulas/questões matemáticas de forma prática
e lúdica, com auxílio de jogos,  vídeos, desafios, etc.

3. JUSTIFICATIVA
O ensino de Matemática na escola pública atual é trabalhado

na maioria das vezes de forma distante da realidade dos nossos
alunos, ficando os mesmos alheios a sua importância e aplicação.
Desta maneira pretende-se trazer para a vivência do aluno e da
família a aplicação da matemática no seu dia-a-dia, como
instrumento de  desenvolvimento cognitivo e pessoal.

Um bom desempenho na disciplina está diretamente
relacionado à sua capacidade de colocar em prática os
conceitos/teorias que, no ensino tradicional, ficam apenas na parte
teórica.

Frente a esse novo desafio, avaliar o projeto político
pedagógico (PPP) da escola é um passo decisivo e de suma
importância para alcançarmos um bom desempenho na disciplina.
Buscando também a habilidade dos alunos frente as novas



competências que norteiam o Novo Ensino Médio, proporcionando
assim que o aluno apresente habilidades no raciocínio lógico e
pensamento crítico.

Portanto este projeto visa inspirar os alunos a uma
aprendizagem efetiva e eficaz da matemática, melhorando a sua
autoestima, habilidades, autonomia e tomada de decisões diante
dos problemas de sua vida acadêmica e pessoal.

4. PÚBLICO ALVO
Estudantes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.

5. OBJETIVO GERAL
* Auxiliar o educando na interpretação e resolução de
situações-problemas de matemática, desenvolvendo a sua
autonomia para a prática da Matemática no cotidiano,
proporcionando que o mesmo se torne um ser crítico e participativo
da  vida escolar.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
* Estudo da matemática de maneira lúdica;
* Desenvolver a interpretação e resolução de questões
matemáticas; * desenvolver a capacidade de resolver de forma
efetiva problemas matemáticos da  realidade escolar e pessoal;

7. METODOLOGIA
* Usos de vídeos, jogos;
* Palestras motivacionais;
* Oficinas;
* Plataforma Classroom como ferramenta atual de trabalho;
* uso da internet e programas de computador como ferramentas de auxílio.

8. AVALIAÇÃO
Simulados, trabalhos na plataforma classroom/whatsapp,

apresentação de  vídeos, uso de objetos pessoais, participação
ativa dos alunos.

9. CRONOGRAMA
1º SEMESTRE – vídeos (youtube/próprios), textos e
atividades matemáticas 2º SEMESTRE – “em aberto!!!”

10. REFERÊNCIAS
DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS PARA A
EMTI. Disponível em <
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Diretrizes-
Ed.-Integral 20jul18.pdf>.

MATEMÁTICA PROJETOS PEDAGÓGICOS
DINÂMICOS. Disponível em <
http://www.ppd.net.br/category/matematica/>.

ROBINSON, Ken; ESCOLAS CRIATIVAS: a revolução que está



transformando a  educação. Porto Alegre: Penso, 2019
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O CORRER DA VIDA EMBRULHA TUDO;

A VIDA É ASSIM: ESQUENTA E ESFRIA,

APERTA E DAÍ AFROUXA,SOSSEGA E DEPOIS DESINQUÍETA

O QUE ELA QUER DA GENTE É CORAGEM.

João Guimarães Rosa

INVENTÁRIO
CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA DE PLANALTINA-DF.

Preservando e fortalecendo os saberes tradicionais da nossa
comunidade, onde nossos sujeitos individuais e coletivos
educativos sejam agentes transformadores e humanizadores das
ações. Sob o comando de eixos norteadores do Inventário Social,
Histórico e Cultural, o qual visa produzir conhecimentos de caráter
etnográficos sobre o entorno da escola do campo e vários outros
de aspectos teóricos, culturais, linguísticos, midiáticos,
comportamentais, avaliativos e de reflexão. O coletivo da escola,
na elaboração desta proposta, está representado pelos docentes,
gestores, pais ou responsáveis, discentes, representantes da
comunidade, orientador educacional, supervisor pedagógico,
Coordenadores, servidores, pessoal administrativo e de apoio que
por meio de discussão coletiva sugeriu a acatou ações e metas
com o objetivo de assegurar o envolvimento da toda a comunidade
escolar, levantando o perfil da escola que hoje temos e daquela



que almejamos construir. Esta proposta explicita a intencionalidade
desta Unidade de Ensino como instituição, indicando seu rumo e
sua direção, expressando as diversas concepções da comunidade
escolar, da relação ensino-aprendizagem, bem como seus pontos
de vista sobre o cotidiano escolar, observando se tanto o que ela já
é, quanto o que ela poderia vir a ser.
Norteia-se por princípios da autonomia e do diálogo, relação entre
a escola e a comunidade, democratização do acesso e da
permanência com sucesso do aluno na escola, gestão
democrática, valorização dos profissionais da educação, qualidade
do ensino e organização curricular, onde o envolvimento dos pais
nas organizações de eventos garante o sucesso dos mesmos à
medida que a relação escola-comunidade local, fica mais restrita.
Para que este instrumento tivesse em consonância com a realidade
local, alguns dados foram avaliados, tais como: número de alunos
matriculados, número de alunos que permaneceram na escola até
o final do ano, número de alunos que concluíram o ano com
sucesso, distância entre a moradia dos alunos e a escola,
adequação curricular e processo avaliativo. Isto se fez necessário
para nortear as ações a serem desenvolvidas no decorrer do ano
corrente.

A qualidade de ensino está intimamente relacionada à
valorização dos profissionais da educação, daí algumas ações
foram planejadas objetivando uma adequada formação dos
profissionais envolvidos. A valorização do educando avançou no
sentido de criação de um sistema de visitas domiciliares a alunos
evadidos, como também, valorizando a cultura a partir do
desenvolvimento de projetos que contempla o anseio da
comunidade. Nesse contexto fez se necessário um diagnóstico da
realidade da escola nas dimensões pedagógicas, administrativa e
financeira, o levantamento das concepções do coletivo da escola
em relação ao trabalho pedagógico como um todo, bem como a
definição de estratégias, pessoas e/ou grupos objetivando
assegurar a realização das ações definidas e a valorização do
pedagógico  em função do educando e do educador.

A forma adotada para diagnosticar a realidade do Centro
Educacional Taquara foi: a observação e a discussão do grupo
sobre o contexto forças internas e fragilidades da realidade
escolar, o contexto externo - oportunidade e ameaças da realidade
local, chegando ao mapeamento da situação real da Instituição.
Por meio de diversas reuniões e momentos de discussões e
reflexões é que definiu se os objetivos, as metas e práticas
pedagógicas, metodológicas, avaliação, relacionamento
interpessoal, organização do trabalho pedagógico, participação da
comunidade escolar e ações a serem realizadas.



Nesse contexto é que foi definida a missão do Centro Educacional
Taquara, seu propósito e como atuar no seu dia-a-dia, sua função
social, orientando a tomada de decisão e garantindo a unidade da
ação e o acompanhamento de todos na ação pedagógica.

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do GDF

CGC: 00394.676/0001-07

Endereço: SGAN 607 Projeção D Asa Norte - Brasília- DF

Telefone: 61 3901 1842

Secretário: Júlio Gregório

Dados da Instituição Educacional: Centro Educacional Taquara

Endereço: BR-020, km 19, DF 410 - Núcleo Rural Taquara

Telefone/Fax: 61 3901 8022
e-mail: cedtaquara@gmail.com

Regional de Ensino: DRE/Planaltina

Turnos: Matutino, Vespertino e Noturno

Nível de ensino: Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do

Ensino Fundamental com Educação Integral, Ensino Médio e

Ensino Médio em Tempo Integral e Educação de Jovens e Adultos

1º, 2º e 3º segmentos.

1º EIXO NORTEADOR - SUSTENTABILIDADE
PRESERVAÇÃO  AMBIENTAL EM DEFESA DA VIDA

Metodológico: Estimular mudanças e práticas dos cidadãos nos
vários aspectos sociais,  econômicos e ambientais relacionando os
conteúdos à vida.

Nesta perspectiva, este projeto visa resgatar a Cultura. Despertar o
gosto pelos estudos em momentos de inovação, descontração e
satisfação.Sendo assim, envolver os alunos com estratégias
necessárias para melhoria do ensino e da aprendizagem.

A interdisciplinaridade é um processo de humanização e o ser
humano como criador se transforma e transforma a natureza
através de seu trabalho, produzindo novas maneiras de ver e
sentir que são diferentes em cada momento histórico e em cada
cultura.



2º EIXO NORTEADOR

Metodológico: ensinar sob a perspectiva de emancipação inserida
nos pilares do acordo comum, da compreensão, do respeito e da
prática dos valores humanos, especificamente, da afetividade.
Portanto, este segundo procedimento trata de letramento, da
organização social e da prática da cidadania através da instalação
de: Comissões Sociais, Grupos de Estudo e da Sociedade de
Escritores e Leitores e do Grêmio estudantil.

3º EIXO NORTEADOR - O projeto com o tema :“ A água é para todos?”

Metodológico: Que se propõe aqui, apresentar e socializar
resultados de pesquisas de várias áreas de conhecimentos para
todos da comunidade escolar, uma visão ampla e pensamento
crítico que envolve inúmeros problemas que o mundo atual vem
enfrentando com relação à falta de água,
racionamento,desperdício e falta de fiscalização dos órgãos
competentes. Proporcionará um amplo aprendizado aos alunos,e
uma grande diversidade de experiências, com participação ativa,
para que possam ampliar a consciência sobre as questões
relativas à água no meio ambiente, e assumir de forma
independente e autônoma atitudes e valores voltados à sua
proteção e conservação.
Histórico do Centro Educacional Taquara
Em março de 1962, instalou-se nesse local, uma invasão de
pessoas vindas de vários lugares do nordeste. A escola “nasceu”
em um rancho de palha. Após alguns anos, foi construído um
prédio definitivo com apenas três salas, inaugurado em maio de
1965. A partir de então, instalou se como elemento educador e
modificador desse povo.

O Centro Educacional Taquara está situado no Núcleo Rural
Taquara. O número de alunos tem se mantido em torno de 733
alunos, tendo em vista que algumas escolas da região não
oferecerem Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.
Também, garantindo o funcionamento com um corpo docente
necessário ao bom desenvolvimento do trabalho pedagógico e
administrativo. A escola funciona em três turnos, ofertando todas as
modalidades de Educação Básica: Educação Infantil, Ensino
Fundamental - Séries Iniciais e Finais( Educação Integral), Ensino
Médio ( Ensino Médio em Tempo Integral). Passou por várias
reformas e ampliações. Em 2004, através da portaria 228 de
20/08/2003, publicada no DODF N 162 de ?22/08/2003, o seu
nome foi alterado para Centro Educacional Taquara, objetivando
garantir o atendimento de alunos do Ensino Médio dessa localidade
e vizinhança.



O CED Taquara passou por uma série de reformas no final de
2017 e início de 2018 para receber o EMTI. Os recursos
disponibilizados pelo MEC e pela SEE/DF foram empenhados na
reforma do piso da quadra poliesportiva, na troca de toda a rede
elétrica, na pintura da escola e na compra de novos
equipamentos.Na escola, cerca de 100 alunos vão participar do
EMTI, com a ampliação da jornada escolar em três dias da
semana. Os estudantes terão oficinas de projetos flexíveis onde os
mesmos optaram por meio de uma enquete, voltado para as
provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) e do Enem.
“Vamos ter professores de Biologia, Matemática, Português e
Física, além de Prática Esportiva, além disso, terão os professores
trabalhando além do conteúdo das disciplinas, focando na
vivência, na prática e no lado profissionalizante de cada matéria”.

Contexto da Instituição

O Centro Educacional Taquara está localizado na Zona Rural de
Planaltina DF, no Núcleo Rural Taquara. Como já citado, a escola
funciona em três turnos ofertando as quatro modalidades de
ensino da Educação Básica. O quantitativo de alunos matriculados
é de aproximadamente 732 alunos frequentes. Atende aos Núcleos
Rurais: Taquara, São José, Rio Preto, Pipiripau, Cerâmicas
Reunidas Dom Bosco, Estância do Pipiripau e MST (BR 020).

Os alunos que frequentam a escola respeitam os professores,
demonstram certo interesse pelo ensino, talvez por residirem em
zona rural e possuírem raras opções de lazer e acesso às
diferentes manifestações culturais. As maiorias dos alunos não têm
expectativa de um futuro melhor, geralmente alguns estão
desmotivados, carentes emocionalmente e financeiramente,
levando os à atividade sexual precoce. São amorosos com o corpo
docente,  coordenadores e demais servidores da escola.

É premente a necessidade de somar esforços para conseguir
trazer a comunidade para a escola, processo este, nada fácil, pois
se trata de uma comunidade carente. A escola promove várias
atividades referentes às datas comemorativas durante todo o ano
letivo, que propiciam a interação entre professores, alunos e
comunidade. Devido a localização das residências das
famílias e a dificuldade de locomoção na região, os pais são
solicitados a participarem das  reuniões bimestrais e normalmente
comparecem em um número razoável.

“Todo projeto educativo, tem que ser um projeto de
humanização. O que implica reconhecer a desumanização, ainda
que seja uma dolorosa constatação. “Juntar os cacos” triturados
pela injustiça, pela fome, provocadas pela brutalidade do
capitalismo. Buscar a viabilização da sua humanização no contexto



real, concreto, do Brasil, é o desafio do Projeto Histórico Popular.
Recuperar a humanidade roubada do povo brasileiro!” (FREIRE,
2000). Baseando nas palavras deste autor, temos que reaprender,
todos os segmentos do CED – Taquara, o porquê de gostarmos ou
não do que somos e do que representamos, assim como do que
podemos ser em virtude de avaliações.

A “Pedagogia Popular” antecede a individual, a particular; e
aquela pode reforçar as ações positivas para o fazer pedagógico
humanizado. Não estamos inventando, no agora, a “Pedagogia
popular”. Precisamos traçar um itinerário que esclareça a memória
coletiva e comece, hoje, fazendo analogias de nossos
comportamentos em relação ao passado, observando os aspectos
positivos e negativos. Há muita positividade no povo brasileiro e
devemos nos preocupar mais em reconhecer o positivo em suas
lutas pela sobrevivência.

Paulo Freire expõe a Educação como sendo um
compromisso e um ato político, logo não é e não será imparcial.
Observando a Educação sob estes dois aspectos, e
compreendendo o ato de educar como globalizante, é necessário
ter grande responsabilidade quando o educador se propõe a
utilizá-lo para a transformação da realidade. É importante que a
realidade sofra modificações para atender aos novos anseios, mas,
mantendo-a sempre igual, em confronto com os novos propósitos,
ela servirá como instrumento de dominação. Para transformá-la,
precisa-se de uma forma que ajude as pessoas a conquistarem
vida com  plenitude e alegria.

Para uma educação de visão dominadora, o povo é
analfabeto, ignorante, bárbaro e a educação viria então para
domá-lo. Agora, o que nos propomos é a concepção de Educação
através de humanização e não a que instaurou por um longo
período, incorporando valores  de baixa autoestima.

Aula Inaugural da EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS –
FEVEREIRO/2017. Com a presença da GERÊNCIA DA
EDUCAÇÃO DO CAMPO: Deborah Moema E MAURA



TEATRO INTERATIVO DA ESCOLA DE TEATRO DE
BRASÍLIA – CIA BURLESCA – APRESENTAÇÃO DA VIDA DO
CAMPO.



COMPOSIÇÕES COLETIVAS QUILOMÉTRICAS – Alunos da

EJA – 1 ano – 2017. Tema: COMUNIDADE

A COMUNIDADE QUE TEMOS E QUE QUEREMOS!

A comunidade é tranquila

Tranquila e rica no viver

Viver com harmonia e com o nosso trabalho.

Trabalho árduo com orgulho e honra.

Honra em pertencer aqui na área rural.

Rural que provém agricultura.

Agricultura que abastece a Área urbana de pessoas como nós.
Nós somos paz, amor e esperança.

Esperança e perseverança em um mundo melhor!



Melhor, pois é nosso berço, porém sem recursos.

Através da Auditoria Cívica entre os dias 29/09 a 06/10 pelos
alunos, detectamos vários problemas e decidimos focar nos que
estivessem ao nosso alcance e com menos gastos para resolve –
lós.Definimos ficar com a área externa onde estava sendo
descartados e acumulados e queimados os lixos produzidos pela
escola. A mesma é muito antiga, trabalha com todas as
modalidades de ensino, funciona nos três turnos e há ambientes
adaptados para melhor atende- lós. A partir daí montamos nosso
grupo no whatsApp para facilitar a comunicação e definir dias e
horários para reuniões de planejamentos, elas foram essenciais
para deliberarmos todos os aspectos e ações

Vimos que sozinhos não somos nada. No dia 19/10/17,
nossos alunos compartilharam dados dos questionários para toda
a comunidade escolar, vizinhos e parceiros, Emater e
COOTAQUARA. Foi uma noite proveitosa e com grandes
esclarecimentos, somos protagonistas e conscientes de que
fazemos a diferença, somos reponsáveis pela transformação
coletivamente e democraticamente.



A escola é extensão da nossa casa. Nossos alunos da EJA
estudam à noite, muitos trabalham durante o dia e seus filhos
estudam na mesma escola.Fizemos trabalhos com equipes. A
Emater realizou palestras sobre sustentabilidade.



Firmamos parcerias com a COOTAQUARA e comunidade
escolar,professores e alunos da Integral. Todas essas atitudes em
prol da Cidadania e meio ambiente. Alguns se prontificaram
voluntariamente em separar os lixos, abrindo as caixas e latas e
dobrando os papelões, nossos alunos da EJA e da Integral
armazenavam em lugar arejado e que não  molhassem.


