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Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tão pouco

sem ela a sociedade muda. ”

Paulo Freire

“Educar é impregnar de sentidos o que fazemos a cada instante.

Paulo Freire

“À medida que todos forem envolvidos na reflexão sobre a escola, sobre a

comunidade da qual se originam seus estudantes, sob as necessidades dessa

comunidade, sobre os objetivos a serem alcançados por meio da ação educacional, a

escola passa a ser sentida como ela realmente é: de todos e

para todos.

Ministério da Educação, Brasil (Educação Inclusiva: A Escola, 2004)
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1) APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Construímos os alicerces de uma proposta que representa os anseios de toda a

nossa comunidade escolar. Por meio de palestras, fóruns e questionários envolvendo pais,

professores, estudantes e servidores, começamos a estruturar nossa compreensão sobre

educação pública e procedimentos a serem adotados.

Primamos pela manutenção de uma relação de proximidade com os pais e/ou

responsáveis dos estudantes, por meio de reuniões bimestrais, como também, sempre que

se faz necessário o contato para o acompanhamento da relação ensino aprendizagem, junto

ao Serviço de Orientação Educacional - SOE.

Iniciamos identificando, em Assembleia com o Conselho Escolar e a nossa

Comunidade e com um questionário diagnóstico, os problemas que norteavam a demanda

de nossa escola. Destacamos assim que, em maioria nossa clientela vem de uma classe

média baixa, com problemas estruturais de relacionamentos.

A partir de 2012, anualmente, convidamos representantes da Regional de Ensino

para compartilhar conosco desta realidade e, em reunião, foram ouvidos Pais, Professores,

Estudantes e Servidores que compõem a Família CEF 05. Em trabalhos com a Regional

criamos as bases que solidificaram a estrutura de nosso PPP, que objetiva minimizar todos

os problemas elencados e buscarmos em nossas coordenações soluções que garantam o

sucesso de nossa trajetória curricular.

Uma Proposta Político Pedagógica deve evidenciar o propósito de se construir um

processo educativo de qualidade, que vise à formação integral de nossos estudantes,

preparando-os para a vida, em como se situar ante as dificuldades e desafios do cotidiano,

tornando-os capazes de agirem como cidadãos, no mundo em constante transformação. A

PPP é um documento democrático, flexível, participativo, manifesta o pensamento da

comunidade escolar e a função social da escola.

A Proposta Pedagógica identifica as dificuldades diárias do processo ensino-

aprendizagem e oportuniza adequar e sanar estes problemas em prol do sucesso de nossos

estudantes. Vislumbramos lançar bases e fundamentos para que nossos estudantes
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alcancem as aprendizagens e desenvolvam uma concepção de valorização dos

conhecimentos, culminando na qualidade da educação, dando-lhes acesso a uma visão de

mundo que os levem ao pleno êxito em suas vidas.

O CEF 05 prioriza trabalhar com uma Proposta Pedagógica que valorize nossa

Comunidade Escolar, objetivando desenvolver o sentimento de Pertencimento à nossa

Escola (Família CEF05).

Em Coordenações (Professores) e em Reuniões com a Comunidade Escolar (Alunos

e Pais), coletamos sugestões para o Planejamento de nosso Ano Letivo, garantindo assim a

Democracia e a publicização das Ações deste documento, através de Questionários, Caixa

de Sugestões e conversas em sala de aula com a Direção ou equipe pedagógica.

Agradecemos a rica contribuição de todos os membros nos diversos setores que

compõem nossa Comunidade Escolar que estiveram presentes nesses encontros e que se

manifestaram também, respondendo nossos questionários e contribuindo com sugestões

para a confecção dessa Proposta. Os questionários foram distribuídos e aplicados no Dia

Letivo Temático em 19 de junho de 2021 para todos os Segmentos: Professores, Servidores

(terceirizados ou não), Pais e Estudantes.
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Comemoração do Halloween
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2) HISTORICIDADE DA ESCOLA:

História da Constituição da Escola

Esta Unidade Escolar iniciou suas atividades em 20 de agosto de 1966 com a

promulgação do Decreto - GDF nº 481 de 14/01/1966, sob a direção da professora Emyrene

Ferreira da Silva. Chamava-se Escola Classe 408 Sul, atendia estudantes das séries iniciais

do Ensino Fundamental (1º a 5º ano). Em 23 de dezembro de 1994 passou a ser chamado

de Centro de Ensino Fundamental 05 de Brasília, atendendo estudantes do 6º ao 9º ano,

com base na Resolução nº 4931, de 23/12/1994, publicado no DODF nº 252 de31/12/1994.

Nossa Escola ocupa uma área de 1.500 m2, situada na SQS 408 – Área Especial –

Brasília – DF.

Hoje, nosso Estabelecimento de Ensino responde ao INEP/MEC sob o nº 53000897,

ao qual estamos vinculados, atualizando o CENSO ESCOLAR, identificando a realidade a

ser trabalhada a cada início de ano letivo.

Nossa Associação de Pais e Mestres está representada pelo CNPJ nº

00.520.008/0001- 34, junto Receita Federal. Este CNPJ encontrava-se bloqueado para

recebimento de verbas públicas devido à prestação de contas. Desde que esta direção

assumiu em 2012, dedicamos esforços para regularizar o CNPJ de nossa Unidade Escolar.
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Hoje a Escola volta a fazer jus das verbas do PDDE e do PDAF.

Por nossa Escola ocupar um espaço dentro de uma quadra residencial, buscamos

manter um bom relacionamento com nossa vizinhança.

Atendendo às determinações legais, desde o final do Ano Letivo de 2017, nossa

Escola vem debatendo com nossa Comunidade Escolar as Base para implementarmos os

CICLOS.

Desde o Ano de 2018, estamos trabalhando em Blocos:

Em Coordenações, estamos implementando recursos para acompanhamento e

intervenções necessárias para atingirmos a progressão do estudante, como a prática dos

reagrupamentos e considerando a construção avaliativa do seu fazer diário.

Estamos trabalhando em parceria com nossa Orientação Educacional visando

conhecer e ajudar nos relacionamentos interpessoais e familiares que possam, porventura,

dificultar o processo ensino-aprendizagem.

A Comunidade Escolar se mostra participativa, estimulando os projetos pedagógicos

desenvolvidos por nossa UE.

Em 2020, fomos surpreendidos com o contexto mundial de Pandemia causada pelo

avanço da COVID19. Buscamos providenciar formas alternativas para garantir o sentido de

Bloco 1 Bloco 2

6º e 7º Anos 8º e 9º Anos

- Estudantes com 11 e 12 anos de

idade, com flexibilidade.

- Possibilidade de reprovação no final do

bloco (7º ano)

- Estudantes com 13 e 14 anos de

idade, com flexibilidade.

- Possibilidade de reprovação no final

do bloco (9º ano)



9

Pertencimento de todos os membros de nossa Comunidade Escolar.

Mantendo nosso compromisso com um educação pública de qualidade, utilizamos

recursos como: a Educação Mediada por Tecnologias. Desde o início deste ano letivo até

o advento do Decreto 40.520, de 14 de março de 2020, que apresentou medidas para o

enfrentamento da emergência de saúde pública internacional, decorrente do Coronavírus e o

Decreto 40583, de 1º de abril, que suspendeu as atividades educacionais das Redes Pública

e Privada, até 31 de maio de 2021.

Em 16 de agosto de 2021 as atividades escolares retornaram baseado no Regime

Híbrido, sendo 50% dos alunos (Gruopo 1: 1 a 16) presencialmente e os outros 50% (Grupo

2: 17 a 32) acompanhado Tecnologia, na Plataforma de Educa DF ou, para os alunos que

não têm acesso às mídias, com apostilas prearadas pelos professores. Semanalmente, há

um rodízio entre esses Gruopos.

No intuito de encontrar alunos que não comparecem a nenhuma das opções acima,

esta Direção e Coordenação, com o apoio do SOE, recorreu à Busca Ativa dos alunos

ausentes.

A partir de 03 de novembro de 2021, a Secretaria de Estado de Educação, publicou

Portaria no DODF 204 de 29/10/2021 que definiu o Retorno 100% presencial.

Esta Direção, novamente com o Apoio dos Coordenadores e do SOE, está realizando

a Busca Ativa dos alunos que não atenderam ao apelo de retorno determinado. Hoje já

atingimos mais de 80% de retorno presencial.

Caracterização Física da Escola

DEPENDÊNCIAS QUANTIDADE

Direção 01

Vice Direção 01

Supervisão 01
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DEPENDÊNCIAS QUANTIDADE

Copa 01

Banheiros / Professores e Servidores 02

Sala de Coordenação 01

Sala de Recursos 01

Sala de Orientação Educacional 01

Sala de Professores 01

Secretaria 01

Cozinha 01

Sala de depósito de vasilhame 01

DEPENDÊNCIAS QUANTIDADE

Salas de aula 08

Sala ambiente de arte 01

Sala de Apoio administrativo 01

Sala de Leitura 01

Sanitários para estudantes 02

Depósito de Alimentos 01

Dados de Identificação da Instituição

Nome: Centro de Ensino Fundamental 05 de Brasília Matrículas: Ensino Fundamental

- Anos Finais (6º ao 9º ano) Modalidade: Regular

Resolução nº 4931 de 23/12/1994, publicado no DODF nº 252 de 31/12/1994. Código

Inep: 53000897
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Endereço:SQS 408 - Área Especial CEP: 70257-000 Telefone: (61) 3901-1521

E-mails: cef05brasilia.ppc@edu.se.df.gov.br e cef05bsb@gmail.com Associação de

Pais e Mestres: CNPJ nº 00.520.008/0001-34

Recursos Humanos

Os recursos humanos são disponibilizados pela Secretaria de Estado de Educação.

Para atender à demanda pedagógica, foram disponibilizados 24 professores regentes, dois

coordenadores pedagógicos, duas professoras para a sala de recursos, duas professoras

readaptadas para a sala de leitura e dois professores readaptados para o apoiopedagógico.

DIREÇÃO E SERVIDORES FUNÇÃO

VANISE PERCIANI REGA DIRETORA

EDUARDO GILVAN GRABER VICE-DIRETOR

FRANCIEL LUIS NOCHANG COORDENADOR

PRISCILLA MARIA M. SAFE CARNEIRO COORDENADOR

CAROLINA MEIRELLES DE MOURA SUPERVISORA

DIREÇÃO E SERVIDORES FUNÇÃO

MARCOS ANTONIO P. DA COSTA CHEFE DE SECRETARIA

GEORGETE VILELA RIOS APOIO A DIREÇÃO

HELIO TEIXEIRA APOIO A DIREÇÃO

JONILDE MEIRELES BEZERRA APOIO A DIREÇÃO

ROSANGELA S. DE ALCANTARA APOIO A DIREÇÃO

KATIANA FELIX ALMEIDA ORIENTADORA EDUCACIONAL

mailto:cef05brasilia.ppc@edu.se.df.gov.br
mailto:cef05bsb@gmail.com


12

PROFESSORES COMPONENTE CURRICULAR

MONICA NEVES PEREIRA ARTES

EROS CARPO FERNANDES BITTENCOURT ARTES

LETICIA ARAUJO MENEZES SANT´ANA CIÊNCIAS

NELSON AUGUSTO FORMAGGIO CIÊNCIAS

IVAN DAUDT RODRIGUES CIÊNCIAS

JANSEN PIRES CIÊNCIAS

CARLOS DURVAL AMORIM EDUCAÇÃO FÍSICA

ESTELA VIDAL RIBEIRO EDUCAÇÃO FÍSICA

CLAUDENITA SANTOS CASTRO GEOGRAFIA

GISELE RIBEIRO GEOGRAFIA

ANA CLAUDIA THIMOTHEO SANTANA HISTÓRIA

TIAGO BONFIM DE OLIVEIRA HISTÓRIA

THAIS TONON INGLÊS

RAPHAEL SOARES LINO INGLÊS

DIOGO RIBEIRO LÍNGUA PORTUGUESA

WANESSA DE SOUZA SILVA CORDEIRO LÍNGUA PORTUGUESA

MARIANA WAGNER MOREIRA LÍNGUA PORTUGUESA

SAMARA ARAUJO LÍNGUA PORTUGUESA

ANA LUCIA MERCES MATEMÁTICA

LIVIA ANDREIA GOMES MATEMÁTICA

LUCIANE AMELIA ESCALERA MATEMÁTICA

LUCAS PEROUSA BILAR MATEMÁTICA

PROFESSORES COMPONENTE CURRICULAR

ELIANE SOARES BASTOS GAMA SALA DE RECURSOS

SANDRA PRATIS COUTINHO SALA DE RECURSOS

ANA LEONILIA DA ROCHA BIBLIOTECA

REGINA MARIA DOS SANTOS PIRES BIBLIOTECA

DEYWITH DE CASTRO AMARAL FRANCO BIBLIOTECA

JESSE JAMES DE OLIVEIRA BIBLIOTECA

KARINTHIA CASIMIRO DE OLIVEIRA MONITORA

https://ieducar.se.df.gov.br/ieducar/educar_index.php
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G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FUNÇÃO

MARIA DE LOURDES GOMES MERENDEIRA

APARECIDA DE FATIMA GOMES MERENDEIRA

EMP. JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS FUNÇÃO

SILIA VERISSIMO DE OLIVEIRA SERVIÇOS GERAIS

MARIA JOSEFINA DE ALMEIDA TEIXEIRA SERVIÇOS GERAIS

ELDA DE SOUZA LEMOS SERVIÇOS GERAIS

MARIA JOSE SILVEIRA DE FREITAS SERVIÇOS GERAIS

MARIA JOSE SILVA SOUTO RAMOS SERVIÇOS GERAIS

DAMIAO ALVES DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS

EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO FUNÇÃO

-- ACOMPANHAMENTO DE ANEE

COMISSÃO ORGANIZADORA DA PP FUNÇÃO

VANISE PERCIANI REGA DIRETORA

EDUARDO GILVAN GRABER VICE-DIRETOR

MARCOS ANTONIO P. DA COSTA CHEFE DE SECRETARIA

CAROLINA MEIRELLES DE MOURA SUPERVISORA

PRISCILLA MARIA M. SAFE CARNEIRO COORDENADOR

FRANCIEL LUIS NOCHANG COORDENADOR

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM) FUNÇÃO

JONILDE MEIRELES SECRETÁRIA

ZAIRA NASCIMENTO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL

CAROLINA MEIRELLES TESOUREIRA
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AMIGOS DA ESCOLA FUNÇÃO

DEISE PESSANHA APOIO

CONSELHO ESCOLAR SEGMENTO

CARLOS DURVAL AMORIM (PRESIDENTE) PROFESSORES

DEISE PESSANHA PAIS

JANE MARTINS PAIS

CECÍLIA PEIXOTO ESTUDANTES

LAURA MENESES ESTUDANTES

GEORGETE VILELA SERVIDORES

HÉLIO TEIXEIRA SERVIDORES

Fachada da Escola

O CEF05 de Brasília teve a honra de receber a doação de Verba Parlamentar

(Deputado Reginaldo Sardinha), que nos possibilitou reformar todo o Alambrado que cerca

nossa Escola, incluindo a troca das lâminas de proteção da área de esportes, como também

a pintura da Entrada de nossa IE.
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3) DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

Condição Socioeconômica

Em maioria nossa Unidade Escolar atende a estudantes com dificuldades

socioeconômicas, provenientes de Regiões Administrativas diversas. Observam-se

contrastes nas estruturas familiares, onde nossa escola busca apoiá-los.

Enviamos a todos os Segmentos de Comunidade Escolar, Questionários de

Avaliação Institucional, com o intuito de acompanharmos a realidade pedagógica, com suas

influências, na Educação através do uso de novas tecnologias adequadas aos novos tempos,

com a Pandemia da COVID 19.

Quantitativo de Estudantes

CEF 05 DE BRASÍLIA 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano

Turnos Matutino Vespertino

Quantidade de turmas 04 04 04 04

Total de estudantes por turno 115 116 122 113

Total geral de
estudantes: 483 231 235
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Deste total, atendemos estudantes entre 11 e 17 anos. Apenas estudantes laudados

permanecem em nossa UE fora dessa faixa etária.

Possuímos dois estudantes em defasagem de Idade/ano, abrangendo os dois turnos.

Quantitativo de Estudantes com Transtornos e/ou Deficiências:

CEF 05 DE BRASÍLIA 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano

Turnos Matutino Vespertino

Total de ANEE por nível 16 14 19 16

Total de estudantes
por turno 30 35

Em respeito à privacidade de nossos alunos ANEE, não divulgaremos os

nomes deles para consulta pública.

Índice de Desempenho

A comunidade escolar trabalha para manter o CEF 05 de Brasília em posição de

destaque nas avaliações institucionais, especialmente no IDEB (Índice de Desenvolvimento

de Educação Básica).

Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Projeção - 4,6 4,7 5,0 5,4 5,7 5,9 6,2 6,4

Ideb observado 4,5 4,7 4,9 5,1 - 4,6 - 5,8 -

Identificamos, com base nesses dados, que nosso IDEB apresentou uma queda.

Concomitantemente, percebemos que a implementação dos CICLOS proporcionou um certo

abalo nesses resultados. A alteração dos termos séries para anos também proporcionou

transtornos para os organizadores da aplicação da avaliação do IDEB.
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Metodologia

Considerando que, buscamos mapear os segmentos escolares que coexistem em

nosso ambiente escolar, anualmente, através de fichas cadastrais e pontuação, distribuímos

nossa carga horária, no início do Ano Letivo, para que possamos iniciar o planejamento

pedagógico a ser implementado neste Ano Letivo.

No que se refere ao corpo discente, no Dia Letivo Temático (19 de junho de 2021)

distribuímos os questionários para os componentes, por segmentos, que compõe nossa

Comunidade Escolar. Para os pais e/ou responsáveis que não puderam participar deste Dia

Letivo deixamos disponibilizado nos email institucionais bem como nos de Pais e

Responsáveis e os Questionários até o dia 25 de junho. Assim podemos subsidiar o

atendimento à nossa Comunidade Escolar, conhecendo o nível de dificuldades enfrentado

pela Família CEF05, na nova Proposta de Educação mediada por Tecnologias.

Bimestralmente, sondamos todos os segmentos de nossa Comunidade Escolar em

Reuniões – Dias Letivos Temáticos – definidos por nossa CRE, onde avaliamos o

andamento de nosso Projeto Pedagógico, o índice de aproveitamento dos estudantes e

aproveitamos para conhecer os novos interesses e necessidades da Família CEF 05.

Não obstante, mensalmente, conferimos nossa Caixa de Sugestões fixada à entrada

da Escola, de livre acesso a todos os membros de nossa Comunidade Escolar, não sendo

obrigatório a identificação nos formulários disponibilizados.

Estes resultados são acompanhados, nas Coordenações Gerais, semanalmente,

onde buscamos sanear e possibilitar propostas que atendam aos anseios de nossa Escola.

Problemas detectados que necessitam de intervenção

Através das Coordenações Coletivas e de constatações e sugestões da Comunidade

Escolar, detectamos os seguintes problemas, que estamos buscando soluções, para a

melhoria de nossa Proposta Educativa:
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● Construção de Espaço coberto na área destinada ao Desporto, visando o

melhor aproveitamento da área e favorecendo a proteção dos educandos;

● Construção de Espaço coberto para servimos o lanche aos estudantes, com

mesas e bancos de alvenaria, para desenvolver hábitos de socialização e higiene, com a

supervisão dos professores

● Trabalhar com o emocional do nosso educando, visando a valorização da vida

(diminuindo o índice de automutilação que leva, em alguns casos, ao suicídio), que
evidenciamos em nossa Escola.

● Reforma Emergencial dos banheiros destinados aos estudantes.
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 Banheiro Adaptado

 Fotos da Quadra de Esporte
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 Necessidades

Uma internet de banda larga compatível com a demanda de nossa IE, que possibilite,

a cada professor, acesso rápido e seguro, em sala, em todo nosso prédio. A APM

(Associação de Pais e Mestres do CEF 05 de Brasília) optou pela contratação da OIFIBRA,

de 400 MB, para atendermos essa solicitação.

Necessidade de um espaço para manifestações culturais, onde nossos alunos

possam dar vazão à sua criatividade no processo educacional.



23

 Adequação ao momento de Pandemia:

Estamos trocando todas as janelas das salas de aula e biblioteca, visando a

ventilação mais apropriada para o momento de retorno presencial, assegurando um

ambiente salutar à nossa Comunidade Escolar.
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Resultados do questionário diagnóstico da Comunidade Escolar em
gráficos:

1 Segmento Responsáveis
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2 Segmento Estudantes
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3 Segmento Professores
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4 Segmento Comunidade Escolar
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5 Conclusão:

Interpretação dos Gráficos referentes aos Questionários aplicados à

nossa Comunidade Escolar:

A Pandemia provocou mudanças profundas em nossa sociedade obrigando nossa

Comunidade Escolar a mudar e utilizar novas formas de aprender e ensinar. As Tecnologias

da Informação indicam uma prática pedagógica voltada para uma educação com inovações

que sejam alicerces necessários à compreensão dessas transformações.

Por isso torna-se cada vez mais evidente e necessário o uso dos recursos

midiáticos/tecnológicos como objetivo de integração dos alunos à sociedade e de otimização

dos processos educativos para a adequada mediação tecnológica.

Identificamos que a Educação mediada por tecnologia é uma prática pedagógica

inovadora, que permite a realização de aulas a partir de um local de transmissão para salas

localizadas em qualquer lugar. Seu pressuposto imprescindível é a mediação de um

professor.

Os resultados obtidos identificam a necessidade de uma formação continuada aos

professores de nossa IE e a ampliação de reflexões sobre as propostas educativas e suas

manifestações na organização social, identificando os problemas emocionais advindos deste

processo.

A tecnologia de informação e comunicação centraliza uma possível melhoria na

eficácia educacional. Na educação on-line os espaços de aprendizagem se encontram em

ambientes virtuais, onde o professor tem um papel ativo e engajado, como um elo de

aprendizagem e construção coletiva.

Se faz necessário construir um ambiente educacional bem elaborado e oferecermos

um ambiente de capacitação para a equipe pedagógica.

Observamos ainda que nossa Comunidade reconhece os esforços de nossa IE,

estando presente nas demandas diárias pertinentes ao educacional, mas identificamos ainda
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as fragilidades decorrentes do acompanhamento diário e sistemático do corpo discente e a

percepção das alterações emocionais dos alunos, que influenciam no seu aprendizado.

Desta forma, o Aprendizado é um processo de transformação continuada, onde

estamos aprendendo juntos e modificando nossa práticas pedagógicas, de acordo com a

nossa realidade nesta pandemia, buscando superar as dificuldades de concentração dos

estudantes, cientes do momento estressante que estamos vivenciando.

A Família CEF05, em Coordenações tem se debruçado com o objetivo de oferecer

soluções para a instabilidade emocional de sua Comunidade Escolar, bem como transformar

nossas práticas educativas em agente transformador e criador de um ambiente agradável,

seguro e que acolha, inclusive emocionalmente, alunos e suas famílias, num sentido de

pertencimento, para garantir o sucesso e a aplicação de nosso PPP.

Identificamos que nossa Comunidade Escolar se sente pertencente à FAMÍLIA

CEF05, onde observamos, além de conteúdos, a aceitação emocional e o prazer em estar

em nossa escola. Professores, Servidores, Alunos e Pais se sentem participativos nas

decisões e/ou orientações em nosso Projeto Pedagógico e, sendo assim, nota-se o prazer

em estar juntos, para o bem comum e sucesso de nosso processo de ensino-aprendizagem.

4) FUNÇÃO SOCIAL

Buscamos garantir que a Função Social do CEF 05 de Brasília seja orquestrada no

sentimento de Família, onde todos ajudam a cuidar de todos.

Nosso objetivo maior é oferecer para todos a possibilidade de atingir os objetivos

propostos pelo Currículo em Movimento do Distrito Federal. E ainda capacitar nossos

estudantes para responderem às dificuldades econômicas/sociais que enfrentam em sua

vida. Assim, interagindo de forma proativa, criativa e com atitudes efetivas e transformadoras,

em suas escolhas profissionais.
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5) PRINCÍPIOS

A construção de uma sociedade começa na escola. Não basta falarmos sobre

educação; precisamos FAZER EDUCAÇÃO.

A construção de uma proposta pedagógica com uma participação efetiva de todos os

segmentos escolares possibilita uma interação em consonância com o nosso momento

histórico, respeitando as transformações e os avanços tecnológicos, sociais e culturais, num

processo sistemático e conjunto na construção do conhecimento da cidadania.

Visando o aperfeiçoamento pedagógico, buscamos uma verdadeira gestão

democrática, compartilhada, que busque recriar padrões arcaicos de educação, vivendo

assim, avanços em nosso fazer diário que transformem nossas informações acadêmicas em

realidades cotidianas.

Faz-se necessário cumprir as diretrizes e preceitos estabelecidos na Constituição
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Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Construir relações de cooperação e integração da comunidade escolar, valorizando o

contexto sociopolítico e econômico dos educandos, articulando políticas educacionais que

facilitem a implementação de nossa proposta pedagógica.

Atendemos as orientações pedagógicas do Currículo em Movimento da Educação
Básica, com seus pressupostos teóricos, aprovadas pelo Conselho de Educação do Distrito

Federal.

5.1 - Princípios da Educação Integral

Nossa Escola trabalha com Princípios que embasam a Educação Integral das Escolas

Públicas do DF como a Integralidade (espaço privilegiado para se repensar o papel da

educação no contexto contemporâneo), a Transversalidade (vinculando a aprendizagem

aos interesses e aos problemas reais do aluno e da comunidade), o Trabalho em Rede
(trabalho em conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo de criar novas

oportunidades de aprendizagem) e o Diálogo Escola e Comunidade (onde visamos o

avanço na qualidade da educação pública, ouvindo os anseios dos membros da nossa

comunidade).

Trabalhamos em uma visão fundamentada na Pedagogia Histórico-Crítica e na

Psicologia Histórico-Cultural.

A Democratização do acesso à escola para as classes populares nos faz trabalhar

temas como educação para a diversidade, direitos humanos e sustentabilidade. É

necessário que os valores individuais e coletivos sejam trabalhados visando uma mudança

de postura e de práticas rumo à sustentabilidade em nossa “estadia humana” no planeta

Terra.

Valendo-se do que estabelece a LDBEN (1996), que faculta aos Sistemas de Ensino

o direito de organizar os anos escolares em Ciclos, desde 2018 a Secretaria de Educação

do Distrito Federal universalizou a organização escolar em ciclos para as Unidades

Escolares do Ensino Fundamental.
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Toda proposta curricular se norteia em Princípios Epistemológicos do Currículo de

Educação Básica da SEEDF. Estes princípios são ideais que procuramos atingir e

expressam o que a Família CEF 05 considera fundamental: aquisição de conhecimentos,

desenvolvimento de valores e atitudes na formação de nossos educandos e articulação para

os múltiplos saberes que circulam a vida social e escolar deles.

5.2 - Princípios Epistemológicos

Nossa Proposta Curricular é situada social, histórica e culturalmente sendo a

expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que orientam o currículo de educação

básica da SEEDF. Estes princípios epistemológicos influenciam em nossa teoria e práticas

pedagógicas. O princípio da Interdisciplinaridade e da Contextualização são nucleares para

a efetivação de nosso currículo integrado. A Interdisciplinaridade favorece a abordagem de

um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da

compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento, ultrapassamos a

fragmentação do conhecimento e do pensamento.

O professor que integra e contextualiza os conhecimentos contribui para o

desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para o estudante

com contato real com os espaços sociais e acadêmicos, em que irá intervir.

A interdisciplinaridade e a contextualização são bases para a efetivação de um

Currículo Integrado. Favorecem a abordagem de um mesmo tema em diferentes

componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes

áreas do conhecimento, ultrapassam a fragmentação do pensamento. A contextualização dá

sentido a conceitos próprios do conhecimento propiciando as relações entre dimensões do

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

Nosso objetivo é estimular o diálogo entre os conhecimentos científicos e

pedagógicos.

Considerando a concepção facilitadora do fazer pedagógico, a Direção desta Unidade

desenvolve uma administração voltada para as necessidades dos segmentos que aqui
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prestam serviços – segmentos pedagógico e administrativo.

5.3 - Princípios da Educação Inclusiva

O Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar, elaborar e

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Com base nessa

perspectiva, a Sala de Recursos em parceria com os demais segmentos dessa instituição

têm como proposta desenvolver técnicas e habilidades que favoreçam a aprendizagem e a

participação de qualquer aluno, em todas as atividades desenvolvidas, independente de

suas características físicas, psicossociais, culturais, étnicas e ou econômicas; e ainda,

promover momentos de sensibilização que possam esclarecer e ou contribuir com a

elaboração do Planejamento Pedagógico diário de todos os segmentos da escola:

professores, gestores, secretaria, servidores e comunidade para uma efetiva inclusão.

6) MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO
ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

6.1 - MISSÃO

A educação é um fenômeno histórico social que perdura durante toda existência do

ser humano e se concretiza mediante as relações estabelecidas entre as pessoas.

Buscamos a construção de uma Proposta Pedagógica com a participação efetiva de

todos os segmentos escolares, possibilitando uma interação em consonância com o

momento histórico, as transformações e avanços tecnológicos, sociais e culturais, numa

procura sistemática e conjunta, na construção do conhecimento e da cidadania, objetivando

desenvolver o sentimento de Pertencimento à Família CEF05.

A construção de uma sociedade começa na escola. Não basta falarmos sobre

educação; precisamos SABER FAZER EDUCAÇÃO.
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Começamos desenvolvendo um sentimento de PERTENCIMENTO à realidade da

Escola, estimulando nossos alunos a terem “Liberdades” para criar, construir e transformar,

auxiliados pelos Professores que atuam como Mediadores do Processo Ensino-

Aprendizagem. Quando nos sentimos pertencentes a um Grupo, esta integração auxilia para

a melhoria do”Clima Escolar”, auxiliando a Democratização dasAprendizagens.

6.2 OBJETIVOS

- OBJETIVO GERAL

Visamos uma Educação voltada para o exercício da cidadania. Nosso objetivo é de

formamos um cidadão integral, cônscio de seus direitos e deveres, capaz de agir e interagir

na sociedade, em igualdade de condições, oferecendo uma educação de qualidade baseada

nos direitos humanos e sociais.
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- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Garantir que a estada dos estudantes, neste estabelecimento de ensino, seja

produtiva e prazerosa, respeitando as diferenças;

● Criar projetos interdisciplinares que dêem ênfase aos valores essenciais à

vida do educando, com participação da comunidade escolar (capoeira, karatê, música, entre

outros).

● Mediar as relações interpessoais entre educandos e os demais membros da

comunidade, com palestras e/ou seminários que estimulem o respeito e as relações

interpessoais (Mediação de Conflitos);

● Motivar a participação da família no cotidiano da escola por meio de reuniões,

palestras, confraternizações e diálogo, acatando críticas e sugestões.

● Considerar o contexto sócio cultural e econômico do educando no processo

de ensino-aprendizagem.

● Oportunizar condições para o desenvolvimento integral do educando,

possibilitando o seu crescimento físico, social, emocional, cultural e cognitivo, nas relações

individuais, civis e sociais.

● Utilizar o reagrupamento como estratégia de intervenção podendo ser entre

estudantes com a mesma facilidade de aprendizado ou entre estudantes em diferentes

estágios de alcance dos objetivos propostos.

● Romper com hábito da sistematização que consiste na simples adoção de

aquisição de conteúdos, propiciando um ambiente de trabalho coletivo que auxilie no ensino-

aprendizagem.

● Trabalhar a noção de se Amar, para que possamos assim, Amar ao próximo.

● Desenvolver ao autoconhecimento e aceitação de si mesmo, buscando

diminuir o índice de automutilação que possam levar a problemas como o suicídio.

● Cuidados e acompanhamento do lado emocial de nossa Comunidade Escolar

ante ao quadro mundial de Pandemia.

● Orientar o acesso à Plataforma Educacional oferecida pela Secretaria de

Estado de Educação do Distrito Federal.

● Acompanhar as dificuldades de acesso à Internet, bem como a utilização dos

meios de acesso a esta Plataforma, para garantirmos o ProcessoEnsino-Aprendizagem.
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● Visando não abandonar o Estudante que não tem acesso a estes recursos,

oferecemos meios impressos (apostilas), garantindo a continuidade de seuaprendizado.

● Desenvolvermos a busca ativa dos alunos que não participam de nenhuma

das propostas acima (coordenados pelo SOE).

● Adequar o espaço para um refeitório que auxilie a distribuição da merenda

escolar, com cobertura para época chuvas ;

● Troca das janelas, das salas de aula, sala dos professores e biblioteca que

são em forma de basculantes para janelas de correr, garantindo a passagem de ar, em

tempos de pandemia;

● Melhoria dos banheiros de uso exclusivo dos alunos e, em especial, no

feminino, disponibilizando um kit com absorventes que possa atender às nossas alunas.

● Revitalização da Quadra Poliesportiva e aquisição novos de materiais

esportivos.

7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS - METODOLÓGICOS

Acreditamos no ato educativo que realce a prática respeitosa de recuperação dos

valores fundamentais do ser humano, a flexibilidade nas condutas e experiências vividas,

enfatizando a convivência social, a tomada de decisões coletivas e a aprendizagem

significativa.

Defendemos que toda a sociedade civil participa do processo de educação para que

este deixe de ser um mero instrumento descontextualizado da realidade e possamos

oferecer aos nossos estudantes uma qualidade na educação onde atuamos como

mediadores do indivíduo na busca de sua cidadania e felicidade.

Como diz a Constituição Federal 88, Art. 205, III, “A educação, direito de todos e

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e

sua qualificação para o trabalho”.

Vale a pena lembrar o Estatuto da Criança e do Adolescente quando cita em seu

art. 3º: “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
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pessoa humana sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta lei, assegurando-se

lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar

o desenvolvimento físico, mental, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade”.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação defende que “A educação abrange os

processos formativos que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, e organizações da

sociedade civil e nas manifestações culturais”.

Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, focando

temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são deixados à

margem do processo educacional, possibilitando o acesso do estudante aos diferentes

referenciais de leitura do mundo, convivência diversificada e a construção/reconstrução de

saberes específicos de cada modalidade da educação.

A função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública

democrática. Compreende que a função diagnóstica compõe a Avaliação Formativa,

devendo ser comuns aos demais níveis de avaliação. Essa função deve perpassar os níveis

da aprendizagem, como autoavaliação entre outros.

A Avaliação para as aprendizagens se compromete com o processo e não com o

produto da avaliação. Um processo educacional que busca contribuir para formação de

sujeitos autônomos não pode ser conduzido sem produzir um ensino voltado às

aprendizagens dos estudantes e ao acompanhamento sistemático de seu desempenho por

meio de avaliação permanente.

A progressão continuada deve ser praticada por mecanismos como o

reagrupamento de estudantes, levando em conta suas necessidades de aprendizagens, de

modo que possam interagir com diferentes professores e colegas visando projetos

interativos de promoção do educando.

Segundo os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica,

a Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos formados na

construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com a
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natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo

relações entre os seres humanos e a natureza. Essa compreensão situa a escola em um

contexto marcado por contradições e conflitos; onde a escola ocupa a função de instruir e

orientar moralmente a classe trabalhadora visando superar estas contradições, assumindo

assim a tarefa de garantir as aprendizagens dos conhecimentos historicamente constituídos,

pela humanidade.

Desenvolvida pelo filósofo e educador Dermeval Saviani, a Pedagogia Histórico-

Crítica assenta-se na proposta de contextualização do saber sistematizado à realidade da

prática social. Partindo-se de uma perspectiva sincrética do conhecimento, pretende-se

chegar ao concreto pensado através de procedimentos que envolvam a problematização e a

instrumentalização teórico-prática onde os alunos, com a mediação do professor, entrarão

em contato com o saber construído historicamente, objetivando-se, ao fim, a conversão

desses alunos em agentes ativos da transformação social.

A implementação da Pedagogia Histórico-Crítica / Cultural é trabalhada nas aulas de

PD (Parte Diversificada) bem como pelos Professores, em seus diversos componentes

curriculares.

É função primeira da escola garantir a aprendizagem dos estudantes por meio do

desenvolvimento de processos educativos de qualidade. O desenvolvimento dos estudantes

é favorecido quando vivenciam situações que os colocam como protagonistas do processo

ensino-aprendizagem, tendo o professor como mediador do conhecimento historicamente

acumulado, por meio de ações intencionais didaticamente organizadas para a formação de

um sujeito histórico e social.

A SEEDF, auxiliando o papel político pedagógico articula práticas curriculares

privilegiando eixos que devem ser trabalhados, nas diferentes áreas. Os Eixos Transversais

possibilitam o acesso do estudante aos diferentes referenciais de leitura do mundo, com

vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes específicos de cada

Ciclo/Etapa/Modalidade da Educação Básica.

Os temas assumidos no currículo como eixos demandam a criação de estratégias

pedagógicas para que os estudantes percebam as múltiplas relações que os fenômenos

exercem entre si. A Educação para Diversidade, a Cidadania e a Educação voltada para os
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Direitos são pressupostos teóricos trabalhados de forma interdisciplinar.

Assim a Avaliação, em qualquer nível, deverá ser utilizada de maneira que promova a

Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e

Educação para a Sustentabilidade.

É fato que a SEEDF não corrobora nenhum ato avaliativo que seja utilizado para

excluir ou cercear direitos educacionais, garantindo assim, a todos, o direito fundamental e

inalienável de aprender.

A prática didático-pedagógica é reforçada pelos eixos transversais: Educação para a

Diversidade, Cidadania e Educação para os Direitos Humanos, Educação para a

Sustentabilidade e pelos Eixos Integradores: Ludicidade e Letramento.

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICODA
ESCOLA

Baseando no princípio da Integralidade, repensamos o papel da educação no

contexto contemporâneo num processo formativo que considera a aprendizagem básica dos

alunos, por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento.

Assim propomos uma escola participante da educação integral no DF, repensando a

formação de nossos alunos de uma forma plena, crítica e cidadã.

Desenvolvemos a Transversalidade ampliando e oportunizando a permanência de

nosso aluno, no contraturno, com aulas de reforço em matemática (OBMEP), em Ciências,

bem como nossa Biblioteca Renato Russo (oportunizando orientação e materiais para

grupos de estudos e/ou confecção de trabalhos).

Trabalhamos em conjunto, trocando experiências e criando novos desafios como

Feira Científico/Cultural, Dia da Consciência Negra, Dias Letivos Temáticos, entre outros.

Orientados pela CRE/PPC, desde meados de 2017, visamos nos adequar à nova
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- Ingressarão neste bloco os estudantes que progrediram do 2º bloco do 2º Ciclo (4º e 5º anos)
- Possibilidade de reprovação ao final do bloco (7º ano)
- A progressão neste 1º bloco ocorrerá quando o estudante atingir a média desejada ou quando
ficar retido em até 02 componentes curriculares (dependência)
- Neste caso, serão trabalhadas, no ano subsequente, as aprendizagens paraa superação
das dificuldades apresentadas
- A reprovação no 1º bloco pode ocorrer por infrequência, quando o estudantenão alcançar a
presença mínima de 75% do total da carga horária prevista para o ano letivo

1º Bloco (6º e 7º anos)

Ingressarão neste bloco os estudantes que progrediram do 1º bloco do 3º Ciclo (6º e 7º anos)
- Possibilidade de reprovação ao final do bloco (9º ano)
- A progressão neste 2º bloco ocorrerá quando o estudante atingir a média desejada, alcançando
todos os objetivos propostos no Currículo em Movimento para o 3º ciclo de aprendizagens;
- A reprovação no 2º bloco pode ocorrer por infrequência, quando o estudantenão alcançar a
presença mínima de 75% do total da carga horária prevista para o ano letivo

-

2º Bloco (8º e 9º anos)

proposta de trabalhar em CICLOS. Acompanhando as estratégias, baseadas em cursos e

palestras em que, nossa equipe pedagógica vem participando, estamos criando as bases de

uma estrutura pedagógica que contemple sair de uma análise dividida em seriação para que

possamos reavaliar o real crescimento de nossos estudantes, numa proposta de Saber

Fazer a Educação.

A organização dos blocos do 3º Ciclo para as aprendizagens segue a distribuição abaixo:

A participação de todos os segmentos da comunidade escolar é essencial para o

desenvolvimento de uma prática pedagógica eficiente. As decisões, encaminhamentos,

quando feitos de forma coletiva, oportuniza alternância no exercício da representatividade.

Tal processo é basicamente coordenado pela Equipe Gestora e Conselho Escolar.

A Equipe Gestora, em consonância com a coordenação pedagógica, tem como

funções: articular, propor, problematizar, mediar, operacionalizar e acompanhar o processo

político pedagógico a partir das deliberações do Colegiado, do Conselho Escolar e do

Conselho de Classe.
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Conforme Almeida (2003), na formação docente, “É muito importante prestar atenção

no outro, em seus saberes, dificuldades”, sabendo reconhecer e conhecer essas

necessidades propiciando subsídios necessários à atuação. Assim, a relação entre professor

e coordenador, à medida que se estreita e ambos crescem, no sentido prático e teórico,

concebe a confiança, o respeito entre a equipe.

Visando a atualização permanente de nossa Equipe Pedagógica, incentivamos

estratégias de valorização e formação continuada dos professores, em coordenações e em

cursos oferecidos pela EAPE (Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da

Educação), onde estimulamos a participação de nosso Corpo Docente.

Trabalhamos sob a forma de Salas-Ambiente, visando favorecer o Ensino-

Aprendizagem, em cada componente curricular. Cada sala é decorada com a participação

de todos os estudantes, objetivando identificar, de forma criativa o componente curricular a

ser trabalhado por todos. Contamos ainda com um espaço para manifestações artísticas, à

disposição de todos os professores, favorecendo aulas diversificadas, de acordo com o

planejamento.

Sala de Recursos Sala de Ciências
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Sala de Artes Sala de História

Sala de Matemática Sala de Geografia

Sala de Inglês Sala de Português
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SOE

Espaço de Educação Física

Visando alinhar os planejamentos das diversas áreas do conhecimento, trabalhamos

de forma interdisciplinar, fugindo da visão tradicional de uma educação sob a forma de

“gavetas” (onde cada aula se refere a uma gaveta diferente).

A cada bimestre, em Coordenação, escolhemos uma Culminância dos trabalhos

produzidos por nossa Equipe Pedagógica. Alinhamos todos os componentes curriculares, de

forma Interdisciplinar, com metas a serem atingidas.

Utilizamos como recursos interventivos o Reagrupamento e as possibilidades de se

refazer os conteúdos propostos, de formas diferenciadas, em sua vivência diária.

Quinzenalmente, alternamos dias letivos da semana, aproveitando os dois últimos horários

de aula, onde garantimos esses reagrupamentos.

Bimestralmente, utilizamos nosso pátio coberto para realizarmos reuniões com a

finalidade de ouvir nossa Comunidade Escolar e avaliarmos o andamento de nossa Proposta

Pedagógica e conhecermos suas sugestões. Disponibilizamos ainda, no hall de entrada da

escola uma caixa de sugestões, aberta a toda nossa Comunidade Escolar, para facilitar a

manifestações dos desejos e expectativas de todos, objetivando o bem comum de nossa

Instituição. Em tempos de Pandemia, acompanhamos nossa Comunidade Escolar em

Reuniões Mensais/Bimestrais, utilizando o Google Meet, garantindo a construção coletiva e

acompanhemento de nossa Proposta Pedagógica, bem como exlicarmos à Comunidade

Escolar sobre os conteúdos trabalhados, por bimestre, identificando os sucessos e as
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fragilidades que precisarão de uma intervenção diferenciada.

Oferecemos ainda, bimestralmente, recuperações continuadas onde nossos alunos

conseguem atingir os objetivos pressupostos e, com isso melhorar seu desempenho, por

componente curricular.

A Unidade Escolar conta com uma Sala de Recursos para fazer atendimentos

pontuais aos estudantes ANEEs. Além disso na sala de aula regular os alunos ANEEs são

incluídos com atividades programadas com os professores, de formas diferenciadas,

atendendo às limitações específicas, em cada caso. Sempre que necessário, este aluno é

acompanhado por um educador social voluntário, que favorece o aprendizado deste aluno

em sala de aula, orientadopela sala de recursos. As Professoras da Sala de Recursos

desenvolvem atividades de Inclusão para os alunos ANEEs, em dias específicos para todos

os nossos alunos, além de atividades diferenciadas com o Segmente de Pais e/ou

Responsáveis.

Nossos alunos regulares são trabalhados, constantemente, pela Direção,

Coordenação e Serviço de Orientação Educacional, no intuito de entenderem as diferenças

entre as pessoas e respeitar os cidadãos, apesar delas.

Acreditamos que o LETRAMENTO é o “carro chefe” de nosso PPP, onde

incentivamos a leitura, em nossa Sala de Leitura, como ferramenta do fazer diário de nossos

estudantes.

Mensalmente, os professores de Códigos e Linguagens solicitam a leitura de um livro.

Atualizamos, periodicamente, nosso acervo literário visando despertar o interesse e o hábito

da leitura. Os professores que atuam na Sala de Leitura estimulam estas práticas através de

premiações e mensagem aos alunos que mais frequentam e que mais leem, por mês.

Nossa Escola trabalha com culminâncias, através da Feira de Ciências (cadeira de

exatas) e o Dia da Consciência Negra (cadeira de humanas), onde favorecemos meios

pelos quais nossos estudantes colocam em prática, em suas respectivas áreas, nosso fazer

pedagógico.
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Visamos instaurar uma cultura de práticas saudáveis e positivas que visem o bem

estar pessoal psíquico, físico, emocional, afetivo, identitário, onde desenvolvemos o sentido

de pertencimento à nossa comunidade escolar, com a proposta de fortalecer os vínculos

com as famílias objetivando assim o prazer em permanecer fazendo parte da Família CEF05,

reduzindo assim os índices de evasão escolar com projetos que melhorem asaprendizagens,

com propostas interventivas para este fim.
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PRESENÇA HONROSA DA MÃE DE RENATO

RUSSO, DONA CARMEM MANFREDINI

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE
AVALIAÇÃO

A Avaliação entendida como “uma ferramenta a serviço da aprendizagem deve

identificar as dificuldades do estudante em seu dia a dia”,1 ajudando o educador a intervir, de

imediato, e estimular o seu caminhar.

O processo avaliativo iniciou-se com o procedimento do Diagnóstico (através de um

teste aplicado na primeira semana de aula contendo os principais pontos que os alunos

deveriam de ter alcançados no ano anteior), momento em que o professor identifica os

conhecimentos prévios do estudante e cria meios de reflexão sobre as competências

adquiridas pelo educando. A partir desta análise faz-se um Planejamento que contemple a

sua realidade, a ser trabalhado no Ano Letivo.

1 Heloísa Luck – Perspectivas da Gestão Escolar e Implicações Quanto à Formação de seus Gestores.



70

Na confecção do Planejamento das atividades pedagógicas, o professor interage com

o estudante e, juntos, levantam mecanismos facilitadores da aprendizagem. Assim, cria-se

uma avaliação cuja esfera é participativa. O professor considera as necessidades do

educando, ouvindo e respeitando as suas propostas.

Deve-se destacar que a ação de ensino-aprendizagem não é estática e que o

conhecimento é resultado de um processo de construção.

Dentro desta dimensão, a avaliação ocorre de forma processual e contínua e o

professor deverá considerar o crescimento sistemático do estudante. Nossos professores

avaliam os alunos de forma processual, contínua e diária. Desde a frequência em sala de

aula, a produção em sala e em casa, sua construção contínua do saber é avaliado em sua

participação.

Enfim, convém destacar a dimensão cumulativa da avaliação. As competências e

habilidades não são construídas de formas estanques. O conhecimento é visto como

consequência de um processo de aprendizagem. Considerar os aspectos cognitivos, afetivos

e psicossociais como ferramentas.

Na aquisição de novas aprendizagens, é imprescindível a oferta de uma educação de

qualidade. A forma qualitativa de avaliar deve sobrepor à quantitativa. As formas de

avaliação devem ser diversificadas e os instrumentos diversos como por exemplo: pesquisas,

relatórios, questionários, testes, avaliações contextualizadas, entrevistas, dramatizações,

auto-avaliação, dentre outros.

Destaca-se que o resultado da avaliação deve ser compreendido como sendo

também um ponto de reflexão sobre a prática docente. Possibilitando também apurar os

aspectos positivos e/ou negativos do trabalho realizado pelo profissional da educação.

A medida em que as avaliações vão sendo realizadas acompanhamos e analisamos

o rendimento dos estudantes e propomos alternativas em nossas ações, que visem à

adequação dos métodos e técnicas didáticas ao desenvolvimento das competências e

habilidades, introduzindo Propostas Interventivas que assegurem o avanço dos estudos.

Trabalhamos com modelos propostos de Avaliações Externas anteriores (SAEB,



71

OBMEP, OMDF) para treinar e adquirir novas experiências na vida do Corpo Discente,

visando superar inseguranças, propiciando competências para transpor os novos desafios,

visando uma rotina diária de amadurecimento, nos componentes curriculares para o sucesso

de nossos alunos.

Baseando-se no desenvolvimento de nossos estudantes como cidadãos capazes de

transformar seu fazeres diários, avaliamos o educando de forma processual e contínua,

aproveitando todo o seu crescimento e amadurecimento, sua forma propositiva de resolver

problemas e superá-los, didaticamente.

Priorizamos a prática de Reuniões com a Comunidade Escolar, bimestralmente, para

ouvir, discutir e decidir sobre situações que demandem atenção e cuidado em nosso

processo ensino-aprendizagem, com práticas de atividades interventivas que visem garantir

o avanço dos estudos.

Nossa Estratégia de Avaliação perpassa o dia-a-dia de nosso aluno, onde ele é

avaliado em todo o seu processo criativo, dentro de cada ambiente escolar. Nas

Coordenações, socializamos, entre todos os professores, o processo de desenvolvimento

individual de cada aluno.

A SOE (Serviço de Orientação Educacional) por sua vez, direciona e articula a

integração da Família/Responsáveis, de todos os alunos, em especial, os que apresentam

pedagógicas, visando garantir o sucesso de nossas práticas educacionais.

Trabalhamos na ideia do Pré-Conselho, desenvolvido por nossa Orientadora, com a

participação dos Professores Conselheiros e dos Representantes das Turmas envolvidas,

onde ouvimos todos os pontos positivos e os que podem a vir ser melhorados, em cada

bimestre.

Após, em nossos Conselhos de Classe, analisamos a situação de cada Turma,

avaliando as Habilidades e Competências adquiridas de cada Turma, que se transformarão

em ponto de partida para o Planejamento do próximo bimestre.

Entendemos que avaliação é o ápice de um processo educativo. Visamos assim a
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aprendizagem de todos, tendo isso como um direito e dever de nossa Instituição.

Avaliação Interna Avaliação Externa

Aprendizagens: Habilidades e Competências:

Testes Prova Diagnóstica

Trabalhos SIPAE DF

Provas OMDF

Seminários OBMEP

10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA
ESCOLA

Com nossa visão inovadora, oferecemos uma escola que se propõe a desenvolver

um modelo educacional diferenciado, buscando realçar o sentido lato da educação,

identificando as diferenças individuais de nosso educando e integrando-o, de forma

inclusiva à nossa comunidade escolar.

Avaliamos aprendizagens significativas, desenvolvimento de habilidades e domínio de

competências, tendo como padrões:

● A percepção do estudante sobre a relação entre o que está aprendendo e

seus próprios objetivos e interesses;

● A participação ativa e responsável do próprio estudante em seu processo de

aprendizagem, a partir de discussões e debates sobre o que, como e porque está

aprendendo;

● Ser agente participativo e transformador, colocando em integração com o

contexto sócio histórico e cultural, visando a busca de uma melhor qualidade devida.

● Criar experiências educativas que possibilitem a aprendizagem e a inclusão.

Contribuir para atenuar as dificuldades de aprendizagem seu percurso escolar

propondo constantes intervenções pedagógicas respeitando os ritmos e processos
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diferenciados de aprendizagens.

O processo de globalização tem proporcionado mudanças rápidas no modo de

pensar e agir das pessoas. Percebe-se que alguns traços culturais tendem a se

homogeneizar. Percebe- se também o aumento dos esforços para fortalecer e preservar a

cultura local.

A escola, como instituição social, não pode ficar alheia a esta realidade, é palco da

interação das contradições como também responsável pelo desenvolvimento especialmente

da educação formal dos nossos estudantes.

Assim, o currículo é essencial à escola por nortear as práticas pedagógicas. Devemos

desenvolver o currículo flexível, capaz de atender as demandas e realidades dos educandos.

A interdisciplinaridade deverá ser trabalhada buscando a integração de diversos

saberes presentes no cotidiano da escola. A promoção de sensibilizações ao corpo docente,

quanto à necessidade de quebrar os muros que existem entre o ensinar cada componente

curricular é constante. Nos esforçamos para o ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES.

 Visamos desenvolver, em nossos alunos o sentimento de acolhimento em

nossa IE, para que possam se sentir pertencentes às Propostas Pedagógicasdesenvolvidas;

 Valorizamos as opiniões de nossa Comunidade Escolar, estimulando a

Participação de nossos alunos no dia-a-dia, defendendo a ideia de que nosso aluno tem voz

ativa, em nossa Proposta;

 Desenvolvemos atividades culturais (extra-classe) objetivando incentivar o

sentimento de acolhimento;

 Oferecemos recursos como a Feira Científico-Cultural e o Dia da Consciência

Negra/Lei Maria da Penha, como formas de recuperação de conteúdos e/ou notas,

desenvolvendo os reagrupamentos necessários, em Ciclos;

 Aulas opcionais, ao término do Dia Letivo, como Capoeira e Karatê;

 Estímulo ao desenvolvimento lógico através da Oficina da OBMEP.
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Implementação do Currículo

Implementamos o Currículo de forma bimestral, respeitando o planejamento

individual, por componente curricular. Introduzimos, cada bimestre, identificando o que vai

ser trabalhado e de que forma o estudante será avaliado durante o período, descrito por

cada professor, no quadro, onde todos os alunos copiam de forma a orientá-los em seu

processo de ensino/aprendizagem. Acreditamos que, quando o estudante está ciente de

cada desafio e de como ele pode superá-los, facilitamos o processo de ensino-aprendizagem.

Em Coordenações, avaliamos e acompanhamos o crescimento de nossos estudantes,

sempre buscando alternativas de soluções que facilitem a aprendizagem, sob a forma de

ações interventivas.

Buscamos oportunizar a culminância de nossos projetos de forma interdisciplinar,

bimestralmente, como já citado, em Feira Científico/Cultural, Dia da Família na Escola, Dia

da Consciência Negra, entre outros.

Por meio de uma formação especializada e sistemática os Professores dispõe de

ferramentas adequadas necessárias para garantir um processo de ensino-aprendizagem de

qualidade, onde buscamos enriquecer nosso fazer diário com visitas temáticas, expposições

culturais, tudo para deixar o fazer pedagógico mais rico,lúdico e interessante para

preparando nossos para serem cidadãos para a vida.
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Matriz Curricular

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Curso: Ensino Fundamental - Séries Finais

Modalidade: Regular Regime: Anual

Módulo: 40 semanas Turno: Diurno

CONSTITUIÇÃO

DO CURRÍCULO

COMPONENTE

CURRICULAR

CARGA

HORÁRIA SEMANAL

Anos

6º 7º 8º 9º

BASE NACIONAL

COMUM

Língua Portuguesa 5 5 5 5

Matemática 5 5 5 5

Geografia 3 3 3 3

História 3 3 3 3

Ciências Naturais 4 4 4 4

Arte 2 2 2 2

Educação Física 3 3 3 3

PARTE

DIVERSIFICADA

Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 2

Português 1 1 1 1

Matemática 1 1 1 1

Leitura / Letramento 1 1 1 1

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL

(hora-relógio)

25 25

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) 500 500

TOTAL ANUAL (hora-relógio) 1000 1000
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Grade Horária

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO

1ª aula 7h15 às 8h 1ª aula 13h15 às 14h

2ª aula 8h às 8h45 2ª aula 14h às 14h45

3ª aula 8h45 às 9h30 3ª aula 14h45 às 15h30

4ª aula 9h30 às 10h15 Intervalo

Intervalo 4ª aula 15h50 às 16h35

5ª aula 10h45 às 11h30 5ª aula 16h35 às 17h20

6ª aula 11h30 às 12h15 6ª aula 17h20 às 18h05

Obs.: O horário compreendido entre 10h05 às 10h15, para o turno Matutino e, entre

15h20 às 15h30, o professor servirá o lanche para os estudantes, em sala de aula,

responsabilizando-se por sua distribuição e recolhimento do material. Ao servir o Lanche aos

alunos, nosso grupo de professores orientam sobre higiene, cuidados com os alimentos e

ensinam sobre educação alimentar.

11. PLANO DE AÇÃO - 2021

Tendo em vista o compromisso para que o CEF 05 cumpra a sua função social de

democratização do conhecimento historicamente construído por todos os homens nas

relações de trabalho, nossa proposta é buscar os meios necessários para aprimorar o

processo de aprendizagem, bem como promover as discussões de temas importantes da

contemporaneidade, no âmbito escolar. Considerando que a Proposta Pedagógica (PP) do

CEF 05 tem como princípio a construção coletiva, envolvendo toda a comunidade escolar,

num processo de discussão permanente, democrática e inclusiva, esta gestão se pauta em

princípios que concebem o fortalecimento do Conselho Escolar, como órgão máximo de

gestão da escola, não centralizando as decisões no âmbito do gabinete da Direção Geral.

Neste sentido, a gestão continuará sendo construída com e para os estudantes, pais e/ou

responsáveis, funcionários (as), professores (as), equipe pedagógica.
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11.1 - Acolhimento de nossa Comunidade Escolar em tempos de Pandemia da
COVID19

Nosso Corpo Docente e Direção desde sermos surpreendidos com o contexto

mundial de Pandemia causada pelo avanço da COVID19, buscamos providenciar formas

alternativas para garantir o sentido de Pertencimento de todos os membros de nossa

Comunidade Escola, buscando idéias que auxiliassem à aprendizagem e à educação,

mesmo que de forma flexível, em ambientes diferenciados, respeitando a situação de

emergência atual.

Mantendo nosso compromisso com um educação pública de qualidade, utilizamos

recursos como: a Educação Mediada por Tecnologias, criando um ambiente com recursos

virtual onde pudéssemos assegurar o vínculo com nossos alunos, além de enviarmos

atividades referentes aos conteúdos já trabalhados desde o início deste ano letivo até o

advento do Decreto 40.520, de 14 de março de 2020, que apresentou medidas para o

enfrentamento da emergência de saúde pública internacional decorrente do Coronavírus e o

Decreto 40583, de 1º de abril, que suspendeu as atividades educacionais das Redes Pública

e Privada, até 31 de maio, do corrente ano.

Sabemos que é preciso garantir que o Estado cumpra seu papel de promover a

Equidade e Igualdade das condições sociais. Iniciamos em Reuniões Pedagógica pela

Google Meet, Coordenações para montarmos o Google Sala de Aula com a finalidade de

criarmos acesso para que nossos alunos continuasse a interagir com nossa Família CEF05.

Neste Grupo aceitamos a participação de Pais e/ou Responsáveis, visando fortalecer

os laços que sustentam nossos Projetos Educacionais.

Enviamos para lá atividades, bem como mantivemos contatos com nossos alunos,

entendendo o contexto que hora se apresenta e as dificuldades para o retorno presencial ao

ambiente escolar.

Lutamos por oportunizar momentos de entrosamento e aprendizagens, dentro dos

limites de nossa circunstância local e mundial frente ao Coronavírus.
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Precisamos enfim, buscarmos soluções para que avancemos com o Ano Letivo,

criando rotinas pedagógicas que possam, mesmo num quadro de pandemia garantir o

término deste Ano Letivo, desenvolvendo Habilidades necessárias para a atuação nas vidas

de nossos estudantes que os levem à atingir as Competências que superem o mero

conhecimento dos conteúdos, significando e ressignificando-os, no mundo em que vivemos.

Urge nos adequarmos à um Plano de Gestão Estratégia para a realização de

Atividades Pedagógicas não-presenciais que possam ser validadas, no Distrito Federal.

Como suporte para o desenvolvimento da nossa Proposta Educativa implementamos os

CICLOS visando garantir o sucesso do nosso PPP.
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a) Gestão Pedagógica.

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

- Possibilitar as aprendizagens, a partir da
democratização dos saberes em uma
perspectiva de inclusão considerando os
eixos transversais: Cidadania, Direitos
Humanos e Sustentabilidade.

- Melhorar em 80% a
dinamicidade do fazer
pedagógico diário em
sala de aula

- Projetos sobre inclusão,
sustentabilidade, direitos
humanos e cidadania.

- Atividades desenvolvidas
durante a execução de
cada Projeto, nas
coordenações coletivas.

- Professores

titulares das

disciplinas

- Equipe Gestora

Direção e

Coordenadores

- Família

- Ano Letivo de 2021

- Encontros semanais

(Coordenações) para

planejamento de todas as

ações pedagógicas

- Promover as aprendizagens tendo como
base o domínio da leitura, da escrita e do
cálculo, bem como a formação de atitudes
e valores, vivenciado nosso Projeto de
Letramento.

- Envolver 100% de
nossa Comunidade
Escolar em nossos
Projetos.

- Implementar intervenções que
resgatem a aprendizagem

- Interdisciplinaridade

- Mapa de rendimentos dos
estudantes e Avaliação em
todas as aulas

- Participação das
culminâncias de nosso
planejamento

- Construir Coletivamente, o saber
pedagógico, visando aprimorar a prática
educacional

- Vislumbrar a
aprovação de 100% de
nossos educandos, ao
término dos seus blocos

- Diversificar as práticas
didáticas.

- Projetos interventivos

- Maximizar as atividades propostas pelos
componentes curriculares em prol do
sucesso da aprendizagem dos estudantes.

- Corrigir em 70% a
defasagem na
compreensão da leitura
e problemas na escrita.

- Aplicar testes de sondagens

- Formar grupos de estudos

- Articulação de reagrupamentos
objetivando recuperar o
rendimento dos estudantes;

- Sanar dificuldades de letramento em
todos os componentes curriculares.

- Realizar projetos
interventivos

- Projeto de leitura e
interpretação com atividades
lúdicas de raciocínio

- Promover a adaptação e a integração
dos estudantes portadores de
necessidades especiais.

- Melhorar em 70% os
acessos às
dependências em nossa
escola.

- Construção de rampas de
acesso, ampliação das portas de
entrada dos banheiros

- Participação democrática em
caixa de sugestões
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b) Gestão de Resultados

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

- Aferir os objetivos

estabelecidos,

bimestralmente

- Melhorar em 70% a

dinamicidade do fazer

pedagógico diário em sala

de aula

- Implementar intervenções que resgatem a

aprendizagem

- Auto avaliação

- Professores

titulares das

disciplinas

- Equipe Gestora

Direção e

Coordenadores

- Família

- Ano Letivo de 2021

- Encontros semanais

(Coordenações) para

planejamento de todas as

ações pedagógicas

- Reelaborar estratégias para

operacionalizar o sucesso na

aprendizagem

- Vislumbrar a aprovação

de 100% de nossos

educandos, ao término

dos seus blocos

- Diversificar as práticas didáticas e expressões

como ferramenta diagnóstica que facilitem o fluxo

do raciocínio, com múltiplas escolhas para um

acesso rápido à memória, valorizando a agilidade

no raciocínio do discente

- Feira de Ciências

- Redefinir estratégias que

possibilitem a fixação de

conteúdos

- Melhorar em 70% a

dinamicidade do fazer

pedagógico diário em sala

de aula

- Aplicar testes de sondagens

- Informar sobre os diversos cursos oferecidos

pela EAPE
- Apresentações

em Grupos

- Melhorar os Índices de

Aprovação com a Qualidade

do Ensino

- Acompanhar todos os aspectos pedagógicos de

cada estudante, das turmas e da escola, como um

todo
- Avaliações

escritas

- Reduzir o Índice de Evasão
Escolar

- Diversificar exercícios, considerando as
dificuldades apresentadas pelos discentes

- Projeto de
Letramento (incentivo

à leitura)

- Reduzir o Índice de

Defasagem Escolar (Idade

x Ano)

-Propor novas formas para aferição, do saber

pedagógico, de forma individualizada (respeitando

o estudante como um ser diferenciado)
- Feira de Talentos
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c) Gestão Participativa.

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

- Promover a participação da

Comunidade Escolar nas

deliberações das demandas

- Melhorar em 80% a

dinamicidade da

participação da

Comunidade Escolar, nas

escolhas das prioridades

da gestão participativa

- Motivar a participação do Conselho

Escolar, para contribuir com as boas

práticas administrativas

- Auto Avaliação

- Professores

titulares das

disciplinas

- Equipe Gestora

Direção e

Coordenadores

- Família

- Ano Letivo de 2021

- Encontros

semanais

(Coordenações) para

planejamento de todas as

ações pedagógicas

- Oportunizar reuniões mensais

de acompanhamento de nosso

PP

- Motivar a participação efetiva da APM,

na decisão coletiva das prioridades

orçamentárias, que envolvam a melhoria

em nosso processo ensino aprendizagem,

diversificando formas de obter recursos,

com a participação efetiva da Comunidade

Escolar

- Apresentação de

Prestações de Contas, em

suas diversas instâncias

- Fortalecer vínculos da Escola com

a Família, visando propiciar diálogos

e corresponsabilização, com vistas à

garantia da formação integral dos

estudantes.

- Implementar o Grêmio Escolar com a

efetiva participação dos Estudantes e

Professores

- Acompanhamento da

manutenção do prédio

escolar

- Assegurar o processo de Avaliação

Institucional mediante mecanismos

internos e externos, com a

transparência de resultados à

Comunidade.

- Discussões, com os seguimentos de
nossa Comunidade Escolar, do

aproveitamento educacional dos

educandos, bimestralmente

- Manutenção de nossa
caixa de sugestões,

democratizando a

participação efetiva de

nossa comunidade Escolar

- Conselho

Escolar

- Secretaria

Escolar
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d) Gestão de Pessoas

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

- Promover a participação da
Comunidade Escolar nas
deliberações das demandas

- Atingir, em 80% o nível de
entrosamento, garantindo um
ambiente educacional harmônico
e participativo, visando o sucesso
de proposta pedagógica - Reunir mensalmente o Conselho

Escolar, para contribuir com as boas
práticas administrativas

- Auto Avaliação

- Avaliação Institucional (definida
pela SEEDF)

- Professores

titulares das

disciplinas

- Equipe Gestora

Direção e

Coordenadores

- Família

- Ano Letivo de 2021

- Encontros semanais

(Coordenações) para

planejamento de todas as

ações pedagógicas

- Oportunizar reuniões de
acompanhamento de nosso
PP - Apresentação de Prestações de

Contas, em suas diversas
instâncias

- Promover ações de
integração envolvendo cada
segmento de nossa
Comunidade Escolar

- Garantir, em 80%, a
dinamicidade da participação da
Comunidade Escolar, nas
escolhas das prioridades de
nossa gestão educacional

- Motivar a participação efetiva da
APM, na decisão coletiva das
prioridades orçamentárias, que
envolvam a melhoria em nosso
processo ensino aprendizagem

- Propiciar reuniões mensais para
comemorações de aniversário e/ou
dias representativos

- Em Coordenações, ouvir, da
equipe de professores, suas
necessidades e dificuldades
enfrentadas, no seu dia a dia
escolar

- Harmonizar, nossos
segmentos, no intuito de
fortalecer nossa FAMILIA
CEF05.

- Priorizar as Coordenações como
momentos de criação por área e,
posteriormente, de forma
interdisciplinar

- Enviar mensagens, no Grupo Oficial
(de professores) de Whatsapp,
atualizando a programação bimestral,
bem como para o estímulo e
confraternização

- Avaliação, por área de
atendimento aos anseios
estabelecidos

- Feedback da satisfação
pessoal, de toda a nossa
Comunidade Escolar, quanto ao
desempenho e atuação desta
Gestão
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e) Gestão Financeira.

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

- Promover a participação da Comunidade

Escolar

- Reunir mensalmente o Conselho

Escolar, para contribuir com as boas

práticas administrativas

- Auto Avaliação

- Professores

titulares das

disciplinas

- Equipe Gestora

Direção e

Coordenadores

- Família

- Discutir sobre os recursos

financeiros disponibilizados à

nossa UE

- Motivar, em 70% a

participação coletiva, de

nossa comunidade escolar,

na contribuição mensal da

APM

- Publicizar mensalmente a

aplicação dos recursos

financeiros utilizados em

nossa UE

- Motivar a participação efetiva da

APM, na decisão coletiva das

prioridades orçamentárias, que

envolvam a melhoria em nosso

processo ensino aprendizagem

- Apresentação de

Prestações de Contas, em

suas diversas instâncias

- Equipe Gestora

- APM

- Conselho

Escolar

- Ano Letivo de 2021

- Encontros semanais

(Coordenações) para

planejamento de todas as

ações pedagógicas

- Democratizar a participação

de todos os segmentos, nas

prioridades a serem atendidas,

no Ano Letivo

- Priorizar as Coordenações, como

momentos coletivos de demonstração

de prestação de contas de nossas

atividades financeiras

- Caixa de Sugestão - Professores

titulares das

disciplinas

- Equipe Gestora

Direção e

Coordenadores

- Família

- Estimular a participação

coletiva na contribuição e

importância da APM.

- Estimular nossos estudantes a

entender as necessidades e colaborar

com os insumos necessários para

garantir a manutenção da qualidade de

nossa UE

- Questionário, para a

nossa Comunidade

Escolar, objetivando

conhecer e atender aos

seus anseios
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f) Gestão Administrativa.

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

- Promover a participação da Comunidade
Escolar

- Motivar, em 80% a
participação coletiva, de
nossa comunidade escolar,
na contribuição mensal da
APM

- Reunir mensalmente o Conselho
Escolar, para contribuir com as boas
práticas administrativas - Auto Avaliação

- Professores
titulares das
disciplinas

- Equipe Gestora
Direção e
Coordenadores

- Família

- Ano Letivo de 2021

- Encontros semanais
(Coordenações) para
planejamento de todas as
ações pedagógicas

- Discutir sobre os recursos
financeiros disponibilizados à
nossa UE

- Publicizar mensalmente a
aplicação dos recursos
financeiros utilizados em
nossa UE

- Motivar a participação efetiva da
APM, na decisão coletiva das
prioridades orçamentárias, que
envolvam a melhoria em nosso
processo ensino aprendizagem

- Caixa de Sugestões

- Democratizar a participação
de todos os segmentos, nas
prioridades a serem atendidas,
no Ano Letivo

- Atingir, em 80%, a
participação coletiva na
intuito da conservação e
manutenção do patrimônio
público

- Receber e utilizar os recursos
materiais da SEEDF

- Demonstração de prestação de
contas de nossas atividades
financeiras

- Questionário, para a
nossa Comunidade
Escolar, objetivando
conhecer e atender aos
seus anseios

- Estimular a participação
coletiva na contribuição e
importância da APM

- Envolver 100% dos
Professores e Servidores

- Acompanhar a distribuição da carga
horária dos docentes

- Avaliação Institucional

- Aplicar e Orientar sobre as leis
vigentes que respaldam a
educação (SEEDF)

- Acompanhar a frequência do corpo
docente

- Publicizar as comunicações
oriundas da

CRE/PP

- Realizar campanhas de conservação
do patrimônio e da estrutura física de
nossa UE
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● Desenvolver ações educativas voltadas aos estudantes e às famílias, em parceria com os docentes, por meio virtual e de material impresso,
preferencialmente de maneira coletiva, excepcionalmente, de maneira individual, com foco na aprendizagem e desenvolvimento integral,
abordando as temáticas de organização e autonomia de estudos, aprendizagem emocional, enfrentamento a violações de direito, educação em
e para os direitos humanos, educação para a diversidade e educação para a sustentabilidade.

● realizar ações de acolhimento, aprendizagem e desenvolvimento socioemocional; autonomia nos estudos (rotina, hábitos, recursos de
pesquisa)l; enfrentamento às violações de direito, educação em e para os direitos humanos; educação para a sustentabilidade e educação

Objetivos da Orientação Educacional para 2021

g) Planejamento Anual do SOE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2021

CRE: Plano Piloto

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 05 de Brasília

Orientador (a) Educacional: Katiana Felix Almeida Matrícula: 212867-5

Turno(s) de atendimento: Matutino - Vespertino
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para a diversidade.

● Atuar de forma preventiva e interventiva no que tange ao assessoramento pedagógico e desenvolvimento das habilidades estudantis

e, em situações que exijam adaptação ao atual contexto e à dificuldades relacionadas ao desempenho escolar, bullying,etc.

● Realizar ações de assessoramento pedagógico aos professores e equipe gestora relativas ao desenvolvimento das habilidades

estudantis

● Contribuir para a melhoria do ensino promovendo ação – reflexão – ação das atividades pedagógicas, no coletivo da escola, como

forma de facilitar a socialização do conhecimento e ampliação das possibilidades do aluno de compreender e agir no mundo como cidadão

crítico e criativo que valoriza sua vida e constrói sua identidade.

● Preparar os adolescentes para exercerem liderança e trabalharem na construção de uma cultura de paz na escola e na comunidade

valorizando o potencial individual de cada um.

● Proporcionar aos alunos, situações que favoreçam a tomada de decisões sobre a escolha profissional, contribuindo para seu

crescimento pessoal e melhoria da qualidade de vida.

● Participar da operacionalização da proposta pedagógica da escola, apoiando a comunidade escolar nas ações pedagógicas para

melhoria da aprendizagem.

● Elaboração e Participação nos Pré Conselhos de Classe, visando ouvir dos alunos dificuldades e identificar os sucessos decorrentes

de cada componente curricular, por bimestre.

● Sensibilizar a comunidade escolar para o fortalecimento do elo com a Instituição educacional.
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1. Acolher a comunidade escolar frente à nova realidade apresentada
2. Apresentar a importância das ações da orientação educacional junto a comunidade escolar
3. Propiciar espaços de fala e reflexão para a comunidade
4. Desenvolver estratégias que favoreçam a permanência do estudante na unidade escolar (presencial/ensino remoto)
5. Favorecer (contribuir com) o acesso, permanência e conclusão dos estudos de estudantes

METAS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino Gerência de Orientação Educacional

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL / 2021

Pedagogo(a) - Orientador(a): Katiana Felix Almeida Matrícula: 212867-5 Turno: matutino e vespertino

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a equipe

pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos

Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30)

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do

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

unidade escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e

protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo:
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TEMÁTICA FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXO DE AÇÃO PERÍODO DE
EXECUÇÃOEducação

em
Cidadania

DH

Educação em
Diversidade

Educação em
Sustentabilidade

Acolhimento Acolher os estudantes recém chegados

à escola.

Ação junto aos

estudantes.

Março

Apresentar as competências da

Orientação Educacional para a

comunidade escolar.

Ação junto aos

estudantes, pais

e professores.

Março

Ajudar os estudantes com o uso da

plataforma.

Ação junto aos

estudantes.

Durante todo o ano

letivo.

Acolher todos os estudantes indicados

pelos professores; conversar,

acompanhar e fazer encaminhamento,

quando necessário.

Ação junto aos

professores.

Durante todo o ano

letivo.

Participar das reuniões de pais e

mestres.

Ação junto aos pais

e professores.

Durante todo o ano

letivo.

Oferecer escuta ativa às famílias,

estudantes e professores.

Ação junto aos

estudantes e

professores.

Durante todo o ano

letivo.
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TEMÁTICA FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXO DE AÇÃO PERÍODO DE
EXECUÇÃOAutoestima X X Proporcionar diálogo sobre assuntos

relacionados ao bullying, por meio de

vídeos, notícias e exemplos ocorridos

no cotidiano da escola.

Ação junto aos

estudantes.

Sempre que

necessário.

Cidadania X Promover encontros virtuais com os

estudantes e parceria com demais

profissionais da UE e da rede externa.

Ação junto aos

estudantes, pais

e professores

Durante todo o ano

Curso na EAPE - Aprender Sem

Parar.

Educação para Cultura De Paz

Abril até Novembro

Ensino/Aprendi

zagem

Em parceria com os professores e

coordenação pedagógica, identificar,

encaminhar e acompanhar alunos

que apresentem dificuldades de

aprendizagem e/ou comportamento;

Ação junto aos

estudantes, pais

e professores.

Durante todo o ano

Atendimentos individuais a pais para

orientações, planejamento,

acompanhamento e devolutivas sobre

o aluno;

Ação junto aos pais. Durante todo o ano

Participação no conselho de classe; Ação junto aos

estudantes

Durante todo o ano
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TEMÁTICA FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXO DE AÇÃO PERÍODO DE
EXECUÇÃOOferecer encontros virtuais que

possibilitem trabalhar atividades

relacionadas a dicas de estudo

Ação junto aos

estudantes

Durante todo o ano

Apresentar e conversar sobre a

importância da Netiqueta quanto ao uso

da plataforma

Ação junto aos

professores

Durante todo o ano

Participar do Conselho de Classe junto

da equipe da escola oferecendo

feedback acerca dos atendimentos

realizados com os estudantes.

Ação junto aos

professores

Durante todo o ano

Integração

famíla/escola

X X X Contato com as famílias para escuta e

orientação aos responsáveis pelos

estudantes que não estão realizando as

atividades na plataforma ou pelo

material impresso.

Ação junto aos pais. Durante todo o ano

Mediação de

conflitos

X X X Realizar a escuta ativa e favorecer a

comunicação e entendimento entre os

estudantes acerca do conflito de forma a

incentivar o protagonismo na resolução

dos

conflitos;

Ação junto aos

estudantes

Durante todo o ano



81

[Digite

Sala de Recursos- contextualização e caracterização da Unidade Escolar
Em 2021, o CEF 05 de Brasília recebeu 19 alunos do 6º ao 9º ano. Todos estes diagnosticados com uma ou mais dessas NEE’s: DI/down

(deficiência de inteligência), DF (deficiência física), TEA ( Transtorno do espectro autista).
O CEF 05 de Brasília conta com 02 professoras generalistas de áreas distintas (Linguagens, códigos e suas tecnologias e Matemática e suas

tecnologias ).
De acordo com a necessidade específica de alguns alunos há turmas com número reduzido de alunos.
Os alunos terão de dois a quatro atendimentos semanais em Sala de Recursos, em horário contrário, e, excepcionalmente no mesmo turno,

quando comprovada pelos responsáveis a real necessidade, no ensino presencial.
No ensino remoto os alunos tem atendimento individualizado, realizados no Google Meet ou Whatsapp com duração de 30 a 50 minutos.
Salientamos que 15 alunos realizam atividades adaptadas pela Plataforma Google Classroom e 04 alunos recebem material adaptado

impresso.

h) Planejamento Anual da SALA DE RECURSOS

Plano de Ação 2021

CRE: Plano Piloto/ Cruzeiro

Unidade Escolar: Centro de Ensino fundamental 05 de Brasília Telefone:39011521

Professoras: Eliane Soares Bastos/ 175687-7 e Sandra Pratis Coutinho/ 38252-3

E-mails: eliane.sbgama@gmail.com e sandrapc2007@gmail.com Celular: 981145912 e 981179451

Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino

mailto:eliane.sbgama@gmail.com
mailto:sandrapc2007@gmail.com
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PLANO DE AÇÃO

DIMENSÕES
DA ATUAÇÃO

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

OBJETIVOS AÇÕES RESPON
S.

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO

Desenvolver ações

e estratégias que

possibilitem a

inclusão efetiva de

todos os alunos,

em todas as

atividades do

processo ensino-

aprendizagem,

como também nas

atividades sociais

desenvolvidas pelo

CEF 05 de Brasília.

Meta 4 - Estratégias

4.2 Assegurar a

universalização do

acesso das pessoas

com deficiência,

transtorno global do

desenvolvimento e

altas habilidades ou

superdotação,

independentemente da

idade, nas escolas

regulares ou nas

unidades

especializadas.

4.3 Promover a

articulação

pedagógica em rede,

envolvendo o

1. Ofertar o

Atendimento

Educacional

Especializado na

Sala de Recursos

Multifuncional

atendendo as

necessidades

individuais de cada

aluno (espaço

físico, mobiliário,

materiais didáticos,

recursos

pedagógicos e de

acessibilidade e

equipamentos

específicos);

2. Flexibilizar a

ação pedagógica

nas diferentes

-Planejar as atividades

para os alunos na Sala de

Recursos atendendo suas

necessidades individuais,

explorando as

Tecnologias Assistivas e

demais materiais

disponíveis;

-Elaborar plano

de ação

individual;

-Organizar as

atividades dos alunos

para que seja feito o

acompanhamento do

seu desenvolvimento;

-Atender os alunos com

necessidades especiais

em contraturno escolar,

Professoras

da Sala de

Recursos.

Plano de ação

individual

bimestral;

Adequação

curricular

bimestral;

Entrevista com as

famílias no início do

ano letivo;

Sensibilização das

turmas no início do

ano letivo e ao longo

do quando

necessário;

Orientação,

Analisar com os

professores os

registros de suas

considerações

sobre cada aluno e

realizar as

intervenções que se

fizerem

necessárias;
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PLANO DE AÇÃO

DIMENSÕES
DA ATUAÇÃO

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

OBJETIVOS AÇÕES RESPON
S.

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO

atendimento no ensino

regular na modalidade

da educação especial

na perspectiva da

educação inclusiva.

4.11 Garantir

atendimento

educacional

especializado em

salas de recursos

multifuncionais,

generalista e

específico, nas formas

complementar e

suplementar, a todos

os educandos com

deficiência, transtorno

global do

desenvolvimento e

altas habilidades ou

superdotação,

áreas de

conhecimento de

modo adequado

às necessidades

especiais de

aprendizagem,

respeitando as

individualidades

dos alunos;

3. Buscar a

melhor integração

dos alunos com

necessidades

especiais na

escola, auxiliando

o seu

desenvolvimento

educacional e

social,

valorizando e

respeitando as

complementando a ação

pedagógica;

- Entrevistar as famílias

dos alunos com

necessidades especiais,

em parceria com o SOE,

esclarecendo as funções do

AEE na escola e

conhecendo melhor as

crianças que irão trabalhar

neste espaço;

Entregar a relação dos

alunos, especificando suas

necessidades aos

professores regentes.

- Elaborar atividades,

dentro do planejamento

do professor, que os

ANEE’s sejam capazes

de realizar;

- Orientar os professores

sensibilização e

formação dos

professores ao longo

de todo o ano letivo

durante as

coordenações;

05 a 09 de março

(Semana Distrital de

Conscientização e

Promoção da

Educação Inclusiva

aos ANEEs);

Semana da Luta da

Pessoa com

Deficiência: Filme

- Extraordinário
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PLANO DE AÇÃO

DIMENSÕES
DA ATUAÇÃO

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

OBJETIVOS AÇÕES RESPON
S.

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO

matriculados na rede

pública de ensino do

Distrito Federal.

4.17 Acompanhar e

monitorar em rede o

acesso à escola, a

permanência e o

desenvolvimento

escolar dos educandos

com deficiência,

transtorno global do

desenvolvimento e altas

habilidades ou

superdotação

beneficiários de

programas de

transferência de renda

ou em situação de

vulnerabilidade social.

diferenças de

cada um;

4. Promover

momentos de

sensibilização para

todos os

segmentos da

escola:

professores,

gestores,

secretaria,

servidores e

comunidade a fim

de esclarecer sobre

o processo de

inclusão;

5. Buscar

constantemente

atualizações

quanto aos

conhecimentos

regentes a realizarem

adaptações de materiais e

recursos sempre que

necessário, bem como

adaptações curriculares;

- Auxiliar os

professores em sala de

aula, quando

necessário.

- Sensibilizar os

professores, sobre a ação

do AEE, multiplicando

ideias e conhecimentos

sobre a inclusão escolar

em parceria com o SOE e

SAA;

- Semana Distrital de

Conscientização e

Promoção da Educação

Inclusiva aos Alunos com

Necessidades

Educacionais
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PLANO DE AÇÃO

DIMENSÕES
DA ATUAÇÃO

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

OBJETIVOS AÇÕES RESPON
S.

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO

pedagógicos e

informações da

SEDF:;

6. Avaliar

continuamente a

eficácia do

processo

educativo para o

atendimento de

necessidades

educacionais

especiais.

7 - Articular as

ações da Sala

de Recursos

com o SOE e

com a Sala de

Especiais(vídeos,

reflexões e mural);

- Sensibilizar

especificamente as turmas

quanto às características

específicas de cada

necessidade



86

[Digite

PLANO DE AÇÃO

DIMENSÕES
DA ATUAÇÃO

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

OBJETIVOS AÇÕES RESPON
S.

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO

4.18 Apoiar ações de

enfrentamento à

discriminação, ao

preconceito e à

violência, visando ao

estabelecimento de

condições adequadas

para o sucesso

educacional dos

educandos com

deficiência, transtorno

global do

desenvolvimento e

altas habilidades ou

superdotação em

colaboração com as

famílias e com órgãos

públicos de assistência

social, saúde e

proteção à infância, à

adolescência e à

juventude.

Apoio à

Aprendizagem.

especial, em parceria com o

SOE;

- Participar efetivamente

das formações oferecidas

pela EAPE e outros cursos

reconhecidos pela SEDF na

área da educação especial;

- Participar de reuniões

junto à DEIN.

- Receber e repassar as

informações veiculadas

pela secretaria de ensino

aos professores,

profissionais e

comunidade que fazem

parte da escola;

- Rever

bimestralmente os

resultados do plano de

ação.
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PLANO DE AÇÃO 2021

SALA DE RECURSOS - CEF 05 DE BRASILIA

Justificativa:

O Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Com base

nessa perspectiva, a Sala de Recursos em parceria com os demais segmentos dessa instituição têm como proposta desenvolver técnicas e

habilidades que favoreçam a aprendizagem e a participação de qualquer aluno, em todas as atividades desenvolvidas, independente de suas

características físicas, psicossociais, culturais, étnicas e ou econômicas; e ainda, promover momentos de sensibilização que possam

esclarecer e ou contribuir com a elaboração do Planejamento Pedagógico diário de todos os segmentos da escola: professores, gestores,

secretaria, servidores e comunidade para uma efetiva inclusão.

Sala de Recursos:

Em 2021, o CEF 05 de Brasília recebeu 19 alunos do 6º ao 9º ano. Todos estes diagnosticados com uma ou mais dessas NEE’s:

DI/down (deficiência de inteligência), DF (deficiência física), TEA ( Transtorno do espectro autista).

O CEF 05 de Brasília conta com 02 professoras generalistas de áreas distintas (Linguagens, códigos e suas tecnologias e

Matemática e suas tecnologias ).
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De acordo com a necessidade específica de alguns alunos há turmas com número reduzido de alunos.

Os alunos terão de dois a quatro atendimentos semanais em Sala de Recursos, em horário contrário, e, excepcionalmente no mesmo

turno, quando comprovada pelos responsáveis a real necessidade, no ensino presencial.

No ensino remoto os alunos tem atendimento individualizado, realizados no Google Meet ou Whatsapp com duração de 30 a 50 minutos.

Salientamos que 15 alunos realizam atividades adaptadas pela Plataforma Google Classroom e 04 alunos recebem material adaptado

impresso.

Objetivo Geral:

# Desenvolver ações e estratégias que possibilitem a inclusão efetiva de todos os alunos, em todas as atividades do processo

ensino- aprendizagem, como também nas atividades sociais desenvolvidas pelo CEF 05 de Brasilia.

Objetivos específicos:

# Ofertar o Atendimento Educacional Especializado na Sala de Recursos Multifuncional atendendo as necessidades individuais de

cada aluno (espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos);

# Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo adequado às necessidades especiais de

aprendizagem, respeitando as individualidades dos alunos;
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# Buscar a melhor integração dos alunos com necessidades especiais na escola, auxiliando o seu desenvolvimento educacional e

social, valorizando e respeitando as diferenças de cada um;

# Promover momentos de sensibilização para todos os segmentos da escola: professores, gestores, secretaria, servidores e

comunidade a fim de esclarecer sobre o processo de inclusão;

# Sensibilizar as turmas quanto às características específicas de cada necessidade especial;

# Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de necessidades educacionais especiais.

AÇÕES DA SALA DE RECURSOS

# Entrevistar as famílias dos alunos com necessidades especiais, esclarecendo as funções do AEE na escola e conhecendo

melhor as crianças que irão trabalhar neste espaço;

# Receber e repassar as informações veiculadas pela secretaria de ensino aos professores, profissionais e comunidade que fazem

parte da escola.

# Participar de reuniões junto à DEIN.

# Entregar a relação dos alunos, especificando suas necessidades aos professores regentes.

# Sensibilizar os professores, sobre a ação do AEE, multiplicando ideias e conhecimento sobre a inclusão escolar;

# Promover estudos com a equipe de professores, servidores e gestores para esclarecimento do processo de inclusão na escola.

# Planejar as atividades para os alunos na Sala de Recursos atendendo suas necessidades individuais, explorando as Tecnologias

Assistivas e demais materiais disponíveis;
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# Elaborar atividades, dentro do planejamento do professor, que os ANEE’s sejam

capazes de realizar;

# Organizar as atividades dos alunos para que seja feito o acompanhamento do seu

desenvolvimento;

# Atender os alunos com necessidades especiais em contraturno escolar, complementando a ação pedagógica no ensino presencial;

# Atender os alunos com necessidades especiais pelo Google Meet ou Whatsapp seguando disponibilidades das família durante o

ensino remoto;

# Orientar o professor regente a realizar adaptações de materiais e recursos sempre que necessário, assim como adaptações

curriculares;

#Auxiliar o professor em sala de aula, quando necessário.

# Participar efetivamente das formações oferecidas pela EAPE e outros cursos reconhecidos pela SEDF na área da educação especial;

# Desenvolver práticas que possibilitem a autonomia dos ANEE’s;

Eliane Soares Bastos Gama 175698-7 e Sandra Pratis Coutinho 38252-3
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i) Planejamento Anual da Coordenação

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E CRUZEIRO

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 05 DE BRASÍLIA

SQS 408 Área Especial - TEL.: 61-3901.15.21 – e-mail: cef05bsb@gmail.com

Projeto de Atuação dos Coordenadores do Ano Letivo 2021 Em Tempos de

Pandemia

Coordenadores: Priscilla Marcial e Franciel Nochang

Objetivos Ações e Avaliação Período

 Enturmação dos alunos na plataforma Google

Sala de Aula.

Início

2021

do

Ano

Letivo

 Formar Turmas

para a Plataforma

Educa em Casa DF

 Formação de grupos oficiais dos responsáveis

no Whatsapp. Postagens de assuntos pertinentes às

demandas da escola (informes gerais). Atendimentos

aos pais/responsáveis via WhatsApp sobre

eventuais dúvidas relacionadas aos assuntos

pedagógicos e suporte pedagógico aos professores.

 Capacitar

professores pela

SEEDF

 Participação nas Oficinas – 3º Ciclo para

Aprendizagens, oficinas do Projeto Aprender Mais da

GFAF/CREPP, responsáveis Beatriz, Monalisa

e Simone: divulgação dos materiais

(vídeos e documentos em PDF) em

Coordenações Coletivas e via grupo oficial da

escola e realização de propostas de atividades.

 1º

Semestre

de 2021

 Divulgação e incentivo para os cursos

oferecidos pela EAPE para a Equipe de Professores

Navegação na plataforma

Google Sala de Aula para

mailto:cef05bsb@gmail.com


92

[Digite

Objetivos Ações e Avaliação Período

acompanhamento de alunos e postagens nos murais

das respectivas turmas.

 Coordenações com os docentes auxiliando-os

com as novas práticas pedagógicas durante o

período de aulas remotas ou com as novas

tecnologias

 Reunião virtual por meio do Google Meet com

os responsáveis da UNIEB/CREPP –

Coordenador Intermediário.

 Acompanhar o

Processo Ensino

Aprendizagem e as

repercussões

pedagógicas em

nossa Comunidade

Escolar

 Auxílio na montagem das apostilas impressas e

distribuição para professores para

correção

 Participação em Conselhos de Classe

 Incentivo à Recuperação Continuada

 Identificação dos Alunos que necessitam de

Busca Ativa.

 Acompanhamento das Atividades de

Dependência entregues

 Apoio ao Reforço aos Alunos em RFA

 Estímulo às atividades pedagógicas propostas

pela SEEDF e noosa IE.

 Dura

nte o Ano

Letivo
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j) Planejamento Anual Pedagógico

1º Bimestre – 08/03 a 11/05:

Calendário Escolar 2021

- Sábados Letivos Remotos: 13 e 27/03; 10 e 24/04; 08/05.

- Entrega de Provas na Mecanografia: 03/05 (segunda-feira)

- Semana de Provas: 10 a 14/05

- Entrega de Notas na Secretaria: até 21/05 (sexta-feira)

- Conselho de Classe: 26/05: 6º e 8º Anos (quarta-feira)

27/05: 7º e 9º Anos (quinta-feira)

- Reunião com a Comunidade Escolar: 29/05 (sábado)

2º Bimestre – 12/05 a 16/07:

- Sábados Letivos Remotos: 29/05 (Reunião de Pais); 19/06; 10/07

(Revisão de Conteúdos).

- Dia Letivo Móvel: 04/06 (sexta-feira) -> Reposição em 03/07

(sábado)

=> Plantão de Dúvidas para o

Encerramento do Bimestre
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- Entrega de Provas na Mecanografia: 05/07 (segunda-feira)

- Semana de Provas: 12 a 16/07

- Entrega de Notas na Secretaria: até 06/08 (sexta-feira)

- Conselho de Classe: 10/08: 6º e 8º Anos (quarta-feira)

11/08: 7º e 9º Anos (quinta-feira)

- Reunião com a Comunidade Escolar:
13/08 (sexta-feira)

- Recesso Escolar: 17/07 a 01/08

3º Bimestre – 02/08 a 13/10:

- Sábados Letivos Remotos: não

- Dia Letivo Móvel: 06/09 (segunda-feira) -> Reposição em 18/09

(sábado)

=> Culminância da Semana de Prevenção

ao Uso de Drogas

- Entrega de Provas na Mecanografia: 27/09 (segunda-feira)

- Semana de Provas: 04 a 08/10

- Entrega de Notas na Secretaria: até 15/10 (sexta-feira)
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- Conselho de Classe: 19/10: 6º e 8º Anos (terça-feira)

20/108: 7º e 9º Anos (quarta-feira)

- Reunião com a Comunidade Escolar: 23/10 (sábado)

4º Bimestre – 14/10 a 22/12:

- Sábados Letivos Remotos: 23/10 (Reunião de Pais); 06/11; 18/12

(Plantão de Dúvidas).

- Dia Letivo Móvel: 01/11 (segunda-feira) -> Reposição em 20/11

(sábado)

=> Culminância do Dia da Consciência

Negra

29/11 (segunda-feira) -> Reposição em 11/12 (sábado)

=> Reunião com a Comunidade Escolar

- Entrega de Provas na Mecanografia: 24/11 (quarta-feira)

- Semana de Provas: 01 a 03/12

- Entrega de Notas na Secretaria: até 07/12 (terça-feira)

- Conselho de Classe: 08/12: 6º e 8º Anos (quarta-feira)

09/12: 7º e 9º Anos (quinta-feira)

- Reunião com a Comunidade Escolar: 11/12 (sábado)
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- Recuperação e Conselho Final: 23/12

- Distribuição de Cargas para 2022: 15/12 (quarta-feira)

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP

A criação de nosso PP contou com a participação do Conselho Escolar, em

reuniões com Pais e Estudantes de nossa Unidade Escolar, nas Coordenações com a

Equipe Pedagógica e com a Participação de Representantes, a convite, de Regional de

Ensino.

Nosso PP será avaliado em reuniões com toda a nossa comunidade escolar, nos

dias Letivos Temáticos, através de recursos como:

a) Questionários;

b) Cadernos de sugestões;

c) Palestras;

d) Acompanhamento da Comissão Organizadora do PP.

Nestes dias letivos temáticos, vivenciamos momentos de trocas de sugestões, onde

conhecemos as opiniões de nossa Comunidade Escolar. São disponibilizados, sob a forma

de CAIXA DE SUGESTÕES, assegurando a participação de nossa Comunidade Escolar,

fazendo parte do processo educativo, num fazer diário.

Com esses resultados, objetivamos acompanhar e atualizar nossas metas.

A promulgação das leis que sustentam uma Proposta Pedagógica, em si só, não

asseguram a efetivação dos direitos conquistados. Portanto, destaca-se o compromisso de

uma gestão democrática na articulação de garanti-los. A democratização da escola visa a

assegurar a Todos o direito inquestionável de se apropriarem dos conhecimentos
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historicamente constituídos pela humanidade.

Neste sentido, a organização do trabalho pedagógico no 3º ciclo conta com

importantes espaços e tempos para sua construção, como a Coordenação Pedagógica que,

conduzida de forma democrática, colaborativa e comprometida com a melhoria da

qualidade de educação, contribui com a formação continuada, possibilitando a reflexão

crítica e a análise do fazer pedagógico, aperfeiçoando a construção do conhecimento por

meio do acompanhamento e da avaliação sistemática da prática pedagógica, superando

obstáculos que se apresentem no cotidiano da escola.
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS

a) Projeto Pedagógico da Coordenação / Supervisão:

Promover e participar das reuniões de pais e professores

Prestar assistência pedagógica de forma direta ao corpo docente e,

indiretamente, ao corpo discente;

Estudar, pesquisar e selecionar assuntos didáticos e incentivar troca de

experiências entre professores;

Orientar e acompanhar no preenchimento dos diários de classe;

Identificar constantemente quais as prioridades das turmas e professores para

prestar- lhes um melhor atendimento;
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Visitar, com frequência, a sala de aula para melhor atender as necessidades de cada

um.

Acompanhar o desenvolvimento dos planos, a fim de que haja um trabalho

interdisciplinar, podendo atender com eficiência toda clientela da instituição;

Avaliar a execução dos planos;

Cuidar para que haja um relacionamento interpessoal saudável no cotidiano escolar

Organizar com antecedência as reuniões levando em conta as necessidades e dificuldades

do grupo.

Elaboração do planejamento anual; Participação nas reuniões administrativas;

Orientação coletiva e individual;

Auxílio e vistoria nas avaliações;

Acompanhamento e avaliação dos planos;

Assistência à direção em assuntos pedagógicos e em atividades planejadas.

Observação e assistência contínua;

Diálogos individuais;

Cooperativo entre a direção, coordenação pedagógica e corpo docente, integrados

nos problemas que interferem no processo ensino-aprendizagem, para dar-lhes solução

adequada.

Em nossa UE, estão sendo desenvolvidos Projetos como:
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b) Projeto de Letramento

“A LEITURA É A COMPREENSÃO DAQUILO QUE NÃO CONHEÇO. CONHEÇO E

APRENDO. APRENDO, INTERAJO E CRIO”.

Autor Desconhecido Justificativa

Percebemos que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos estudantes

do ato de ler. Aspectos como computadores, videogames, TV, o acesso restrito à leitura no

núcleo familiar, e a falta de incentivo, tem ocasionado pouco interesse para leitura e, por

consequência, dificuldades marcantes que sentimos na escola: vocabulário precário,

dificuldade de compreensão em todas as disciplinas, erros ortográficos, poucas produções

significativas dos estudantes, conhecimentos restritos aos conteúdos escolares. Faz-se

entanto necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura, como ato de prazer e

requisito para a emancipação social e promoção da cidadania.

A leitura nunca se fez tão necessária nos bancos escolares. Através da leitura o ser

humano consegue se transportar para o desconhecido, explorá-lo, decifrar os sentimentos

e emoções que o cercam e acrescentar vida ao sabor da existência. Pode então vivenciar

experiências que propicie e solidifique os conhecimentos significativos do seu processo de

aprendizagem. Nesse sentido, pensamos ser dever de nossa Unidade Escolar, juntamente

com a equipe pedagógica, propiciar aos nossos educandos, momentos que possam

despertar neles o gosto pela leitura, o amor ao livro, a consciência da importância de se

adquirir o hábito de ler. O estudante deve perceber que a leitura é o instrumento chave

para alcançar as competências necessárias à uma vida de qualidade, produtiva e com

realizações. Sabemos que, do hábito de leitura dependem outros elos no processo de

educação.

Sem ler, o estudante não sabe pesquisar, resumir, resgatar a idéia principal do texto,

analisar, criticar, julgar, posicionar-se. Daí, a nossa certeza que este Projeto contará com o

apoio de toda nossa comunidade escolar, independente da disciplina que o professor

leciona, pois a equipe docente tem plena consciência de que o estudante deve ter o

domínio sobre a língua oral e escrita, tendo em vista sua autonomia e participação social.

Assim, estimulando a leitura, faremos com que nossos estudantes compreendam melhor o

que estão aprendendo na escola e o que acontece no mundo em geral, entregando a eles

um novo horizonte.
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Objetivos Específicos

Construir uma prática constante de leitura;

Fazer com que os educandos tornem-se leitores constantes e construtores de seus

próprios textos;

Fazer com que os educandos aprendam a construir sínteses;

Estimular que os educandos aprendam a interpretar os diversos tipos de textos.

Quatro Capacidades que serão desenvolvidas no Projeto de Letramento

Ter um rico vocabulário;

Ter domínio da estrutura frasal; Saber interpretar;

Ter compreensão na leitura.

Para desenvolver a capacidade leitura, é fundamental o domínio de um vasto

vocabulário. O estudante não aprende palavras novas de forma isolada; elas aparecem

inseridas em um texto ou contexto específico, o que facilita a compreensão destas palavras

pelo estudante.

Aprofundar o conhecimento da estrutura frasal por meio das noções de sujeito e

predicado e das relações entre as orações. Desse modo, tornar-se possível reescrever o

texto e compreender estruturas de texto cada vez mais complexas.

Apresentar muitas obras da literatura infanto-juvenil, os estudantes terão contato

com textos de diferentes gêneros e assuntos de seu interesse, cultivando assim a

capacidade de interpretação de modo prazeroso.
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A compreensão do que se lê é indispensável para o aprendizado de todas as

demais disciplinas e de novas coisas ao longo da vida. Esta capacidade de leitura é

desenvolvida de forma natural. Desenvolver o poder síntese é um ponto central no

desenvolvimento da capacidade de leitura.

Recursos Audiovisuais

Recursos materiais: Livros literários;

Materiais pedagógicos. Recursos humanos

Para a realização do plano de ação contaremos com a participação ativa dos

estudantes e de toda a Equipe Pedagógica, com o apoio sistemático de nossaBiblioteca.

Trabalhar a síntese diferente do resumo, comumente feitos pelos estudantes, que

apresentam os pontos mais importantes do texto. Para compor a síntese, o estudante

deverá utilizar as palavras e expressões do autor, de forma a criar um texto o mais próximo

possível da estrutura do texto original, mantendo, inclusive, o estilo e nuances da escrita.

Por meio da síntese, as crianças desenvolvem a capacidade de assimilar o texto lido,

estimulando, assim, a formação da capacidade de leitura e o aumento da capacidade de

expressão. Com a continuidade dos estudos, o estudante adquirirá a capacidade de

comunicação tão necessária na sua vida adulta e profissional.

Estratégias

Criar o Dia da Leitura na Escola; Concurso Literário (poesias, narrações);

Confecção de charges; Confecção de slogans; Cinema na Escola;

Produção de um livro (com a seleção dos melhores textos produzidos);
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Produção de imagens (exposição da arte plástica); Teatro de bonecos (textos

escritos pelos estudantes);

Trabalho com jogos matemáticos (dominó, tabuada, quebra-cabeças de figuras

geométricas, xadrez, jogos de sinais, etc);

Textos com ênfase em resolução de problemas;

Textos com situações que envolvam a Matemática (bens de consumo); Textos de

geografia e história, com ênfase na alfabetização cartográfica; Textos de fontes históricas;

Textos de história com ênfase nas mentalidades (contextualização) e exposição

escrita do pensamento do estudante;

Utilização sistemática da Biblioteca; Sarau literário;

Jornal Mural (informativos dos estudantes); Contadores de histórias;

Utilização de imagens para confecção de textos escritos; Utilização da música para

melhorar o vocabulário e pronúncia;

c) Direitos Humanos – Valores (Ética, Cidadania, Solidariedade e
Respeito Mútuo)

O comportamento pessoal se articula com inúmeros fatores sociais, seja na

manutenção, na transformação de valores e de relações que o sustentam. Portanto, o

desenvolvimento de atitudes pressupõe conhecer diferentes valores para poder apreciá-los,

experimentá-los e analisá-los criticamente e eleger livremente um sistema de valores para

si, valorizando positivamente a capacidade de questionar e propor mudanças, de forma

consciente, responsável e eficaz.

Será desenvolvido no ano letivo de 2020, com carga horária de 2h/a por semana.
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d) Mediação de Conflitos

O CEF 05 de Brasília trabalha com uma visão de mediação do processo ensino-

aprendizagem. Visamos desenvolver a motivação, a valorização, a reflexão e a criação dos

estudantes para garantirmos o bom desempenho no Processo Ensino-Aprendizagem.

Se faz necessário buscar um “Clima para Aprender”. Atuamos na pacificação dos

relacionamentos interpessoais e no estímulo ao sentimento de pertencimento ao grupo

(Família CEF05). Um aluno integrado sente-se seguro e busca a utilidade do seu fazer

pedagógico diário, para criar, construir e transformar seu dia-a-dia. Para tal garantimos a

democratização da escola com foco na melhoria das aprendizagens.

O Conselho Escolar e a Direção atuam de forma significativa na Mediação de

Conflitos como forma de garantir o sucesso nas aprendizagens.

e) Projeto de Bem com a Vida

O que é?

Atividade colaborativa desenvolvida para o curso da Fiocruz “Saúde e Segurança

nas Escolas” (2019)

Responsáveis: Carolina, Priscilla e Wanessa Contexturalização:

• Optamos pela valorização da vida, pois é no self (Eu) onde todos ou quase

todos os “dramas” e problemas do adolescente e do ser humano em geral se iniciam.

• A adolescência é uma fase crucial na vida dos jovens, visto que várias

mudanças ocorrem simultaneamente: psíquica, física, hormonal, afetiva, intelectual, sexual

e, principalmente, identitária.

• Este projeto visa instaurar uma cultura de práticas saudáveis e positivas que

visem o bem estar pessoal psíquico, físico, emocional, afetivo, identitário e,

destacadamente, o de pertencimento a comunidade escolar e familiar, em que a proposta é
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fortalecer também o vínculo com as famílias.

• O Projeto de Bem com a Vida tem como norte fazer com que o adolescente

entenda o seu papel em sua comunidade, seja nesta escola ou em outra, para que tenha a

verdadeira sensação de pertencimento, saiba seu valor enquanto membro daquela

comunidade e enquanto ser humano no mundo

O que faremos:

• Utilizaremos dinâmicas colaborativas e lúdicas entre os estudantes para

criar uma cultura em torno da promoção à saúde e segurança.

• Num primeiro momento, essas dinâmicas serão realizadas nas aulas de PD1

(Priscilla) e Língua Portuguesa (Wanessa).

Fatores de proteção: pontos fortes da minha
escola

Fatores de risco: pontos
frágeis da minha escola

1. Escola pequena, trabalho individualizado, todos se

conhecem.

1. Danos à saúde.

2. Fortes vínculos afetivos entre professores e alunos. 2. Evasão escolar.

3. Relações de respeito mútuo, compromisso e

cooperação entre agentes educativos (parcerias).

3. Queda no rendimento

escolar.

4. Promoção da saúde e bem-estar. 4. Aumento das faltas.

5. Promoção de práticas escolares participativas, criativas

e estimulantes, como as oficinas dos Projetos de

Reagrupamento.

5. Desinteresse pelas

atividades da escola.

6. Apoio e acolhimento. 6. Conflitos familiares.

7. Relações amistosas e de cooperação entre família e

escola.

7. Furtos (violência).

Objetivo Geral:

• Fortalecer o vínculo de pertencimento dos estudantes no Centro de Ensino

Fundamental 05 de Brasília e estendê-lo às famílias, aumentando a participação dessas

nas ações educativas realizadas na escola, incentivando perspectivas de futuro a partir de
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sonhos e oportunidades de escolhas na comunidade escolar.

Objetivos específicos:

• A curto prazo, pretende-se realizar as dinâmicas de promoção ao bem-estar

dos educandos.

• A médio prazo, serão observados comportamentos de convivência diária,

com a utilização de dinâmicas interacionais lúdicas, visando um ambiente coletivo saudável

e cooperativo. Criar estratégias e ações para promover uma cultura de saúde e segurança

no Centro de Ensino Fundamental 05 de Brasília.

• A longo prazo, entrevista com os egressos da escola e com as famílias.

Metodologia:

Estratégias a serem empregadas na abordagem comunitária e nas redes sociais na

prevenção ao uso indevido de drogas durante os projetos interventivos com dinâmicas em

sala de aula, até em possíveis reagrupamentos:

- Conhecer os direitos e deveres fundamentais previstos no Estatuto da

Criança e do Adolescente.

- Aplicar a Entrevista com Adolescente em Situação de Risco (Caderno de

Projeto – documento da Biblioteca Virtual).

- Projetos de Intervenção voltados para abordagensmotivacionais:

--- Dinâmica Projeto “De bem com a vida” – projeção para o futuro, perspectiva de

vida.

--- “Rodas de conversas com os pais” ou “Encontro de Famílias” – uma vez por mês,

com diferentes temas, momentos de trocas e experiências, palestrante convidado. Tornar a

família “em rede”, aproveitar o potencial e a importância do olhar para a vida.

--- Dinâmica “Razões para acreditar”.

--- Preenchimento de tabelas motivacionais (Material didático do Programa

Educativo do CCBB, exposição “VaiVém”, agosto, setembro e outubro de 2019).
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Atualmente a sociedade, de um modo geral, tem apresentado uma consciência
ambiental mais coesa e coerente. Isso se reflete no comportamento e no padrão de vida
das pessoas, em seus mais diversos aspectos.

Todas essas mudanças são possíveis a partir da compreensão acerca do
conceito de Sustentabilidade em si, defendido e vivenciado em nossas aulas de Ciência
bem como na manifestação do saber adquirido em nossa Feiras de Ciência.

--- Produção de cartazes com frases motivacionais, que serão afixados pela escola.

--- Leitura da reportagem da Revista Veja, “Viagem Controlada”, de 06 de novembro

de 2019, p. 100-101.

f) Feira Científico Cultural

Anualmente, como fato motivador na aquisição de habilidades nas áreas de exatas

(Ciências / Matemática), desenvolvemos nossa tradicional Feira de Ciências, onde os

estudantes mostram, na prática, ao seu modo, o que aprenderam durante o ano letivo,

sempre com o acompanhamento e a orientação dos professores responsáveis por estas

áreas.
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g) DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Oferecemos aos discentes, objetivando o resgate de valores de inclusão, vivências

sobre a cultura afro-brasileira, destacando aspectos positivos em nossa história.

Trabalhamos numa proposta de recuperação continuada onde, os alunos criam

trabalhos baseados nas propostas que os professores disponibilizam sobre este tema. A

Equipe Pedagógica orienta todos o processo de criação, gerenciando suaculminância.

Como tema norteador, trabalhamos com o Projeto “Quarto de Despejo” que

obteve a aprovação e a participação de nossa Comunidade Escolar (segue este Projeto

anexo).

Nossa Instituição de Ensino prioriza a valorização e o respeito às diferenças. Em

nosso PP faz parte dos nossos projetos o Dia da Consciência Negra com destaque aos

direitos adquiridos pela mulher, com a Lei Maria Penha. Esta proposta envolve todos os

nossos alunos, com temas disparados pelos professores e trabalhados em reagrupamentos,

durante o semestre, com culminância em novembro.
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h) OMDF E OBMEP

Oportunizamos aos estudantes, visando a motivação do fazer e viver a Matemática,

como parte do seu cotidiano, aulas, no contraturno, desenvolvendo habilidades no

pensamento lógico e criativo dos nossos educandos.

São turmas acompanhadas por nossa Professora de Matemática - Luciane Escaleira,

que participa do Curso de Formação da Organização da OBMEP.

A Direção atua de forma a motivar a participação dos educandos em todas as

etapas destas provas (avaliações), estando presente, inclusive no dia da Segunda Etapa,

oferecendo kits motivacionais aos participantes.
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i) Aulas Opcionais (Educação Integral) de Capoeira e Karatê.

Com o apoio de membros de nossa Comunidade Escolar, proporcionamos, ao

término do turno vespertino, aulas da modalidade acima, gratuitamente, objetivando o

desenvolvimento da concentração, dos relacionamentos interpessoais, do
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entendimento das noções de respeito e convivência.

g) Projeto Visita a Espaços Culturais.

Visando superar o problema da “fragilidade nas aprendizagens” que tem sido

evidente na educação, o CEF 05 busca agregar a visão de transformar conteúdos em

práticas, na Vida de nossos estudantes. Assim priorizamos, bimestralmente, visita a

espaços culturais como museus, teatros, cinemas, entre outros, onde nossos discentes

aprendem a valorizar e interagir nesses lugares.

Passeio ao Cinema
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Passeio ao CCB, organizado pela Profa. Priscilla
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Passeio ao Bay Park – Comemoração ao Dia do Estudante
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REGIMENTO INTERNO.

15. ANEXOS

15.1 - REGIMENTO INTERNO

DIREITOS, DEVERES, NORMAS E RESPONSABILIDADES

A escola é um espaço em que se exerce a cidadania e, por isso, é importante que os

sujeitos para os quais a escola trabalha conheçam os seus direitos e deveres fundamentais,

a fim de que possamos criar entre nós um ambiente saudável e de respeito mútuo. Só

assim construiremos, de fato, a verdadeira comunidade.

“A matéria mais difícil da escola não é a matemática ou a biologia; a convivência, para

muitos estudantes e de todasas séries, talvez seja a matéria mais difícil de ser aprendida”.

Fante, 2005, p.91

SÃO DIREITOS ASSEGURADOS A TODOS OS ESTUDANTES DO CEF 05
DE BRASÍLIA:
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1. Receber educação pública, gratuita e de qualidade inquestionável;

2. Ter um ensino cujos objetivos e métodos enfatizem seu desenvolvimento social e

mental e organização do conhecimento;

3. Solicitar as orientações do SOE (Serviço de Orientação Educacional), sempre que

se sentir fragilizado;

4. Ter uma educação ética que o prepare para o exercício livre da cidadania;

5. Ser respeitado na sua dignidade como pessoa humana, independente de sua

convicção religiosa, política ou filosófica, grupo social, etnia, sexo e necessidade

educacional especial;

6. Ter a aprendizagem baseada em um currículo que ofereça uma formação

intelectual, cultural e geral, de qualidade, à disposição dos docentes;

7. Organizar e participar de representatividade estudantil;

8. Eleger Professor Conselheiro e Representantes de Turma;

9. Ter oportunidade de dirigir-se e ser ouvido, sempre que necessário, pelos Diretores,

Supervisor, Coordenador, Orientador Educacional, Professores e Auxiliares de Ensino;

10. Usufruir de todos os serviços oferecidos pela escola, conforme suas normas

específicas;

11. Receber um boletim, ao final de cada bimestre, entregue aos responsáveis,

informando seu desempenho escolar e faltas;

12. Ter direito à segunda chamada de alguma avaliação perdida, desde que

plenamente justificada pelo responsável e autorizada pela equipe pedagógica;

Por plenamente justificada entende-se: (1) atestado médico entregue à Secretaria,

em até 48 horas após a consulta, (2) justificativa feita pelo responsável legal, em formulário

próprio a esse fim, no prazo de até 05 (cinco)dias úteis, apresentando as razões da

ausência no dia da avaliação ou trabalho. Todas as justificativas serão submetidas

a apreciação do Conselho de Classe;

13. Utilizar-se da Sala de Leitura e Laboratório de Informática, com acesso a

Internet, obedecendo porém, as normas estabelecidas para o uso dos referidos

espaços;

14. Utilizar, quando necessário, as instalações e dependências da escola,
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sempre no contra turno, UNIFORMIZADOS e com horários previamente agendados;

15. Conhecer os critérios adotados pelo professor em sua avaliação ao receber

seus trabalhos, tarefas e provas corrigidas e avaliadas;

16. Ser respeitoso e educado com colegas, diretores, professores, funcionários e

colaboradores da escola, independentemente de idade, sexo, raça, cor, religião,

origem social, nacionalidade, condição física ou emocional, deficiências, orientação

sexual ou crenças políticas;

17. Ser respeitado pelos demais estudantes sem sofrer ameaças e/ou

constrangimentos que, de alguma forma, interfiram negativamente no livre exercício

dos direitos dos membros da comunidade escolar, seguindo as normas de

convivência e respeitando a individualidade de cada um;

18. Compartilhar informações com a direção da escola sobre questões que

possam colocar em risco a saúde, a segurança e o bem-estar da comunidade

escolar;

19. Utilizar meios pacíficos na resolução de conflitos; ao reunir-se fique atento à

educação e ao respeito em relação às opiniões de seus colegas;

20. Ajudar a manter o ambiente escolar livre de bebidas alcoólicas, drogas lícitas

e ilícitas (artigos 28 e 33 da Lei 11.343/06), substâncias tóxicas e armas, mesmo as

de brinquedo;

SÃO DEVERES E RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ESTUDANTES
DO CEF 05 DE BRASÍLIA:

✓ Frequentar regular e pontualmente a escola;

A. Por frequência regular entende-se que os estudantes não poderão faltar mais de

três dias consecutivos, sem prévia comunicação escrita da família (respeitando a

frequência mínima de 75%);

B. Por pontualidade entende-se que os estudantes têm de observar e cumprir os

horários de entrada e saída da escola bem como o horário do início de cada aula;
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● Matutino: 7h15 às 12h15

● Vespertino: 13h15às 18h05

● TOLERÂNCIA: MÁXIMA DE 15 MINUTOS. No terceiro atraso do bimestre, os pais

e/ou responsáveis serão comunicados e deverão comparecer à escola.

Observações:

a) O estudante que chegar após o 2º horário, sem justificativa legal, terá acesso à

nossa escola, com tudo, permanecerá na biblioteca realizando atividades propostas por

seus professores.

b) Persistindo os atrasos, mesmo após contato com pais e/ou responsáveis, o caso

será encaminhado ao Conselho Tutelar.

✓ Como a escola funciona em salas ambiente, nas trocas de aula, o estudante deverá

dirigir-se às salas imediatamente. Caso contrário, será punido com advertência por escrito;

✓ Estar, a cada dia, preparado para as aulas, isto é, consultar o horário do dia e trazer

todo material necessário. Solicitamos às famílias que ajudem seus filhos até que esse

hábito se consolide;

✓ O uso do uniforme é Obrigatório. Entende-se por uniforme a camiseta da escola

(sem modificações) e calças, bermudas ou saias na altura do joelho, bem como tênis ou

sapato fechado que proteja o pé do estudante. Para Educação Física apenas tênis e calça

ou bermuda apropriada;

Observação:

a) É vedado o uso de bonés ou similares em sala de aula nos dias de prova. Caso o

estudante persista em sua utilização, será encaminhado à direção para as devidas

providências.

✓ Manter os livros didáticos sem rabiscos, devidamente encapados e em bom
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estado, lembrando sempre que eles estão emprestados pela escola aos estudantes deste
ano e entregues ao término dele. No próximo ano, servirá para outro colega estudar.

✓ Estar em dia com os registros escolares, sabendo que, a qualquer momento, os

professores podem pedir os cadernos como uma das formas de avaliar se os estudantes

estão em dia com a matéria dada. Em relação ao material de uso pessoal ou comum e

coletivo o cuidado terá de ser redobrado;

Por material de uso coletivo ou comum entende-se: carteiras, cadeiras, ventiladores,

aparelhos sanitários, computadores e seus acessórios, sendo vedado o uso de “canetões”;

✓ Conservar o patrimônio da escola. Caso ocorram prejuízos ao patrimônio da escola

ou danos materiais, caberá aos estudantes envolvidos o ressarcimento, seja por

indenização, ou doação de outro bem idêntico ao destruído;

Obs.: O Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA define como prática
de Ato Infracional no caput do art. 112: Capítulo IV - Do Dano - Das Medidas
Sócio-Educativas - “Verificada a prática de ato Infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I –
advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à
comunidade”;

✓ Comportar-se de modo a não perturbar o processo educativo, como por exemplo:

falar moderadamente em sala de aula, jamais gritar, ou mesmo falar alto, correr pelo pátio

interno, assobiar, ou quaisquer outros sons;

✓ Respeitar e não desacatar as orientações dos membros da Direção, do corpo

docente, ou qualquer servidor da escola;

Por Desacato entende-se: atacar verbalmente qualquer autoridade da

escola, isto é: membros da Direção, corpo docente ou servidores, tanto da limpeza

ou portaria. O desacato será penalizado com SUSPENSÃO e seu retorno será
vinculado à presença do pai e/ou responsável. (Art. 331 do Código Penal -

http://www.dji.com.br/penal/dano.htm
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Decreto Lei 2848/40).

✓ Acatar a proibição de não utilizar drogas lícitas (cigarros, bebidas alcoólicas), ou

ilícitas, substâncias tóxicas, ou qualquer alusão a estes, no colégio ou nas imediações,

reconhecendo os prejuízos que esses hábitos trazem a saúde e segurança. Qualquer
transgressão nesse sentido será considerada falta gravíssima, sujeito à suspensão e
a apreciação de representantes do Conselho Tutelar; Caso o(a) estudante(a) esteja

portando substâncias ilícitas será encaminhado à DCA imediatamente, com indicação de

transferência;

✓ Cumprir as tarefas escolares de sala de aula e de casa, segundo os prazos

estabelecidos para entrega, tendo em vista a importância dessas atividades para o seu

processo educativo, bem como conscientizar-se da construção de sua NOTA FORMATIVA.
O cumprimento de seus deveres mínimos como estudante é uma condição
indispensável para a permanência do estudante nesta escola;

✓ É vedado impedir colegas de participar das atividades escolares ou incitá-los à

ausência, bem como ocupar-se, durante as aulas, com atividades não compatíveis com o

processo ensino aprendizagem;

✓ Cumprir a determinação de proibição do uso de aparelhos celular na escola,
assim como MP3 e afins – Lei 4.131/2008, exceto em caso de autorização prévia do

Professor titular. O aparelho será recolhido e somente entregue ao seu responsável. A
escola NÃO SE RESPONSABILIZA pela perda ou furto desses objetos, bem como de

dinheiro ou qualquer outro objeto de valor. É conselho do Batalhão Escolar: “O
estudante(a) deve portar objetos de valor e dinheiro junto ao corpo, isto é, em um
bolso”.

✓ Não é permitido demonstrações ostensivas de carinho na escola, como beijos,
abraços calorosos, deitar-se no colo, ou demonstrações de namoro no ambiente

escolar. O responsável será imediatamente comunicado.

✓ Ter postura de respeito durante a Hora Cívica e demais eventos;

✓ Não utilizar meios ilícitos na realização de provas e atividades escolares.

Por meios ilícitos entende-se: colas em papel, em meios eletrônicos, por meio

visual, entre outros. Sanção: a prova será desconsiderada, sendo atribuída nota ZERO.

http://www.colegiomilitartiradentes.com.br/pdf/lei4131.pdf
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Por Bullying entende-se: é um termo da língua inglesa (bully = “valentão”)
que se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas,
intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas
por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar
ou agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender,
sendo realizadas dentro de uma relação desigual de forças ou poder.

✓ Respeitar o horário e local para o lanche e devolver os utensílios à cantina, após
o seu uso. Não será permitido o consumo de balinhas ou demais guloseimas, em sala de
aula.

✓ Qualquer tipo de agressão física ou verbal, a colegas, a professores, ou

servidores da escola é classificado como falta grave. As ações de bullying serão

consideradas Agressões. O /A estudante(a) será punido com suspensão de 03 dias;

✓ A escola reserva-se ao direito de atribuir as seguintes punições:

Informativo: Notificação aos Pais por escrito; Advertência: Orais e por Escrito;

Obs.: A cada 03 (três) advertências, será atribuída uma suspensão.

Suspensão: 01 (um) a 03 (três) dias com atividades escolares;

Transferência por inadaptação: com a participação do representante do

Conselho Tutelar;

✓ O acompanhamento sistemático do estudante se faz OBRIGATÓRIO. A ausência

dos pais e/ou responsáveis quando solicitada sua presença, permitirá a nossa Unidade

Escolar solicitar o acompanhamento do representante do Conselho Escolar.

✓ Ausências em dias de Avaliação: O responsável deverá comparecer à escola, no

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de realização da mesma, para

justificar a ausência do estudante. Entende-se por justificativa atestados médicos e, os

demais casos, serão analisados pela direção.

Criamos um Órgão para Mediação de Conflitos, com
representantes do Conselho Escolar, SOE e Direção.
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15.2 QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS NO DIAGNÓSTICO DA
COMUNIDADE ESCOLAR

No início do Ano Letivo, aplicamos por segmento os Questionários abaixo:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 05 DE BRASÍLIA

SQS 408 ÁREA ESPECIAL CEP 70 257 000– TEL.: 39011521
cef05bsb@gmail.com

DIA LETIVO TEMÁTICO – A FAMÍLIA NA ESCOLA “A ESCOLA EM TEMPO DE

PANDEMIA”

mailto:cef05bsb@gmail.com
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO – PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 05 DE BRASÍLIA

SQS 408 ÁREA ESPECIAL CEP 70 257 000– TEL.: 39011521
cef05bsb@gmail.com

DIA LETIVO TEMÁTICO – A FAMÍLIA NA ESCOLA

“A ESCOLA QUE TEMOS E A ESCOLA QUE QUEREMOS” PESQUISA DE SATISFAÇÃO

– ESTUDANTES

mailto:cef05bsb@gmail.com
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITOFEDERAL

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 05 DE BRASÍLIA

SQS 408 ÁREA ESPECIAL CEP 70 257 000– TEL.: 39011521
cef05bsb@gmail.com

DIA LETIVO TEMÁTICO – A FAMÍLIA NA ESCOLA

“A ESCOLA QUE TEMOS E A ESCOLA QUE QUEREMOS” PESQUISA DE SATISFAÇÃO

– COMUNIDADE ESCOLAR

mailto:cef05bsb@gmail.com
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 05 DE BRASÍLIA

SQS 408 ÁREA ESPECIAL CEP 70 257 000– TEL.: 39011521
cef05bsb@gmail.com

DIA LETIVO TEMÁTICO – A FAMÍLIA NA ESCOLA

“A ESCOLA QUE TEMOS E A ESCOLA QUE QUEREMOS” PESQUISA DE SATISFAÇÃO

– PROFESSORES

mailto:cef05bsb@gmail.com
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15.3 – PLANEJAMENTOS PEDAGÓGICOS ANUAIS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 05 DE BRASÍLIA

SQS 408 ÁREA ESPECIAL CEP 71 257 000– TEL.: 39011521
cef05brasilia.ppc@edu.se.df.gov.br

REPLANEJAMENTO 2020/2021 1º BIMESTRE
Disciplina: Arte Grau: Ensino Fundamental Anos Finais Série: 6º ano Turno: Matutino

Professora: Mônica Neves Pereira
OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO

• Compreender a evolução do homem a partir da

apreciação da arte rupestre brasileira e das demais

manifestações artísticas ao longo da história.

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise de

elementos das artes visuais, contextualizando-os em

estilos/movimentos artísticos, e utilizar as noções

trabalhadas em produções artísticas.

• Relacionar a produção artística do Distrito Federal

produzida em diferentes momentos com os aspectos

sociais, geográficos e históricos.

• Origem e o conceito das Artes

Visuais

• Arte na Pré-história

• Características de culturas da

antiguidade.

• Características da Arte Bizantina

• Principais características da Arte

Medieval: Românica e Gótica

• Aulas e atividades na

plataforma Google Classroom

de forma remota

• Uso do livro didático

• Atividades Práticas

individuais remotas

• Atividades disponibilizadas

em material impresso.

• Uso de vídeos do Youtube

• Uso de e-mail institucional

• Uso do Whatsapp

• Relatórios

• Atividades práticas na

plataforma Google

Classroom

• Atividades práticas

através de material

impresso
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REPLANEJAMENTO 2020/2021 2º BIMESTRE
Disciplina: Arte Grau: Ensino Fundamental Anos Finais Série: 6º ano Turno: Matutino

Professora: Mônica Neves Pereira

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO

• Apreciar e entender as manifestações

culturais de vários grupos étnico-raciais que

compõem a nação brasileira em seu

universo pluricultural.

• Indicar e conhecer produções visuais

do/no Distrito Federal, e sua contribuição

para a construção da identidade cultural.

• Arte e artesanato no contexto da

arte local, regional e nacional

• Matrizes culturais brasileiras

• Arte pré-colombiana

• Aulas e atividades na

plataforma Google Classroom de

forma remota e presencial

• Uso do livro didático

• Atividades práticas individuais

remotas e de forma presencial

• Atividades disponibilizadas em

material impresso.

• Uso de vídeos do Youtube

• Uso de e-mail institucional

• Uso do Whatsapp

• Relatórios

• Formulários

• Atividades práticas na plataforma

Google Classroom

• Atividades práticas através de

material impresso

• Atividades avaliativas diversas
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REPLANEJAMENTO 2020/2021 3º BIMESTRE
Disciplina: Arte Grau: Ensino Fundamental Anos Finais Série: 6º ano Turno: Matutino

Professora: Mônica Neves Pereira

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO

• Localizar e analisar, em produções

artísticas, o uso de elementos básicos da

linguagem visual.

• Identificar, conhecer e utilizar os

elementos da linguagem visual, a história da

arte e os formadores da cultura brasileira,

bem como reconhecer-se como sujeito de

mudança de sua formação cultural.

• Elementos da linguagem visual:

cor, ponto, linha, plano, textura,

figura, ritmo, volume, proporção,

equilíbrio, simetria,

bidimensionalidade e

tridimensionalidade

• Tipos de desenho

• Aulas e atividades na plataforma

Google Classroom de forma remota e

presencial

• Uso do livro didático

• Atividades práticas individuais

remotas e de forma presencial

• Atividades disponibilizadas em

material impresso.

• Uso de vídeos do Youtube

• Uso de e-mail institucional

• Relatórios

• Formulários

• Atividades práticas na plataforma

Google Classroom

• Atividades práticas através de

material impresso

• Uso do Whatsapp

• Atividades avaliativas diversas
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REPLANEJAMENTO 2020/2021 4º BIMESTRE
Disciplina: Arte Grau: Ensino Fundamental Anos Finais Série: 6º ano Turno: Matutino

Professora: Mônica Neves Pereira

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO

• Propiciar momentos de entretenimento,

exposição, apreciação e fruição da produção

artística; despertar reflexão coletiva e

debate.

• Introdução de diferentes formas de

linguagens expressivas, sensoriais e

sinestésicas como formas de

comunicação humana: artes visuais,

teatro, música, fotografia, cinema,

publicidade, TV, arquitetura, poesia,

literatura e dança

• Aulas e atividades na

plataforma Google Classroom de

forma remota e presencial

• Uso do livro didático

• Atividades práticas individuais

remotas e de forma presencial

• Atividades disponibilizadas em

material impresso.

• Relatórios

• Formulários

• Atividades práticas na plataforma

Google Classroom

• Uso de vídeos do Youtube

• Uso de e-mail institucional

• Atividades práticas através de

material impresso

• Uso do Whatsapp

• Atividades avaliativas diversas
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REPLANEJAMENTO 2020/2021 1º BIMESTRE
Disciplina: Arte Grau: Ensino Fundamental Anos Finais Série: 7º ano Turno: Matutino

Professora: Mônica Neves Pereira

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO

• Apreciar manifestações artísticas ao

longo da história e suas influências e

contribuições como instrumento de

transformação social.

• Arte e Artesanato

• A arte do Renascimento

• Aulas e atividades na plataforma

Google Classroom de forma remota

• Uso do livro didático

• Atividades práticas individuais

remotas

• Relatórios

• Atividades práticas na plataforma

Google Classroom

• Identificar e utilizar, em produções

artísticas, elementos básicos da linguagem

visual.

• Barroco • Atividades disponibilizadas em

material impresso. • Atividades práticas através de

material impresso

• Rococó • Uso de vídeos do Youtube

• Uso de e-mail institucional

• Uso do Whatsapp
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REPLANEJAMENTO 2020/2021 2º BIMESTRE
Disciplina: Arte Grau: Ensino Fundamental Anos Finais Série: 7º ano Turno: Matutino

Professora: Mônica Neves Pereira

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO

• Desenvolver a capacidade de leitura e

análise de elementos das artes visuais,

contextualizando-os em estilos/movimentos

artísticos.

• Neoclassicismo

• Romantismo

• Realismo

• Aulas e atividades na plataforma

Google Classroom de forma remota e

presencial

• Uso do livro didático

• Atividades práticas individuais

remotas e de forma presencial

• Atividades disponibilizadas em

material impresso.

• Uso de vídeos do Youtube

• Uso de e-mail institucional

• Uso do Whatsapp

• Relatórios

• Formulários

• Atividades práticas na

plataforma Google Classroom

• Atividades práticas

através de material

impresso

• Atividades avaliativas

diversas
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REPLANEJAMENTO 2020/2021 3º BIMESTRE
Disciplina: Arte Grau: Ensino Fundamental Anos Finais Série: 7º ano Turno: Matutino

Professora: Mônica Neves Pereira

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO

• Conhecer, valorizar, respeitar espaços

reservados à arte, reconhecer sua

importância para a construção e preservação

de bens artísticos e culturais brasileiros.

• Obras dos grandes mestres

do Renascimento ao Realismo

• Aulas e atividades na plataforma

Google Classroom de forma remota e

presencial

• Uso do livro didático

• Relatórios

• Formulários

• Atividades práticas individuais

remotas e de forma presencial

• Atividades disponibilizadas em

material impresso.

• Atividades práticas na

plataforma Google

Classroom

• Uso de vídeos do Youtube

• Uso de e-mail institucional

• Atividades práticas

através de material

impresso

• Uso do Whatsapp

• Atividades avaliativas diversas
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REPLANEJAMENTO 2020/2021 4º BIMESTRE
Disciplina: Arte Grau: Ensino Fundamental Anos Finais Série: 7º ano Turno: Matutino

Professora: Mônica Neves Pereira

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO

• Conhecer e valorizar a pluralidade do

patrimônio cultural brasileiro e de outros

povos, posicionando-se de maneira crítica

contra qualquer discriminação baseada em

diversidade cultural, social, étnica, de

gênero, crença, religião ou de qualquer

natureza.

• Patrimônio – definição, termos que

envolvem o conceito e classificação

segundo o IPHAN

• Aulas e atividades na

plataforma Google Classroom

de forma remota e presencial

• Uso do livro didático

• Atividades práticas

individuais remotas e de

forma presencial

• Relatórios

• Formulários

• Atividades práticas na

plataforma Google

Classroom

• Atividades práticas

através de material

impresso

• Atividades avaliativas

diversas

• Atividades disponibilizadas

em material impresso.

• Uso de vídeos do Youtube

• Uso de e-mail institucional

• Uso do Whatsapp
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Componente Curricular: Ciências

Professor(a): Jansen Ribeiro Pires Ano/Turma:6º (A, B, C, D) Ano Letivo:2021

ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE

1. Rotação da Terra.

2. Translação da Terra.
 Movimentos da Terra: rotação

e translação.
 Dias e noite.
 Ano.

1. Atmosfera.

2. Hidrosfera.

3. Geosfera.
 Atmosfera: definição,

características, camadas.
 Hidrosfera: corpos de

água e ciclo da água.
 Água doce, água salobra e

água salgada.
 Geosfera: Crosta erosão e

intemperismo.

1. Minerais e rochas. Formação do solo.
 Minerais, rochas e ciclos das rochas.
 Fósseis e períodos geológicos.
 Minérios e mineração.
 Solo: formação e características; decomposição.

1. Propriedades da materiais.

2. Misturas e substâncias.

3. Transformações de materiais.
 Propriedades gerais da matéria: massa e

volume.
 Propriedades específicas da

matéria: densidade e solubilidade.
 Estados físicos da matéria.
 Misturas homogêneas e misturas heterogêneas.
 Separação de misturas.
 Transformações físicas e químicas.
 Evidências de transformações químicas.
 Materiais naturais e materiais

sintéticos.

1. Características dos
seres vivos.

2. Grupos de seres vivos.
 Célula e tecidos

celulares.
 Características dos

seres vivos.
 Classificação biológica egrupos de seres vivos.

1. Os animais.

2. Os animais
invertebrados mais complexos.

 Origem e diversidade
dos animais.

 Poríferos,
cnidários, platelmintos e

nematódeos.
 Moluscos, anelídeos,

Artrópodes e equinodermos.

1. Peixes e anfíbios.

2. Répteis e aves.

3. Mamíferos.
 Cordados e protocordados.
 Peixes, anfíbios, répteis, aves

e mamíferos.

1. Sistema esquelético.

2. Sistema muscular.

3. Movimento e saúde.
 Sistema

esquelético, estrutura e
função dos ossos e articulações.

 Tecido muscular e tipos de
músculos.

 Movimentos voluntários e
movimentos involuntários.

 Atividades física e saúde.
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Componente Curricular: Educação Física

EIXOS TRANSVERSAIS:
EDUCAÇÃO PARA O CONHECIMENTO CORPORAL, MOTRICIDADE E INTEGRACAO NA SOCIDADE ATRAVES DA EDUCACAO PARA O FISICO E A MENTE

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE
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Professor(a): Carlos Durval AmorimAno/Turma: 6º (A, B, C, D) Ano Letivo: 2021

Componente Curricular: Educação Física

Professor(a): Carlos Durval AmorimAno/Turma: 7º (A, B, C, D) Ano Letivo: 2021

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA O CONHECIMENTO CORPORAL, MOTRICIDADE E INTEGRACAO NA SOCIDADE ATRAVES DA
EDUCACAO PARA O FISICO E A MENTE

Condicionamento Físico

 Conceito e Tipos

 Importância e Benefícios

 Uso na pratica

Treinamento Funcional

 Conceito e Tipos

 Importância e Benefícios

 Uso na pratica

Circuit Training

 Conceito e Tipos

 Importância e Benefícios

 Uso na pratica

Exercícios Funcionais

 Rotina de exercícios

Autoconfiança e exercício

 Desenvolver e estimular
através dos exercícios elementos que
compõem as regras

Postura corporal

 Principais causas e probl.
Causados Pela má postura.

Jogos de Tabuleiros

 Origens, história no tempo,
tipos, Variações e formas de criação.

Exercícios Funcionais

 Rotina de exercícios

Desenvolvimento motor

 Conceitos, características,
Formas

 De uso, e correção

Do movimento.

Alimentação saudável

 Conceito

 Tipos

 Benefícios

 Cuidados

Pirâmide Alimentar

 Conceito e Tipos

 Benefícios

 Cuidados

Exercícios Funcionais

Rotina de exercícios

Iniciação Desportiva

Conceito

Importância na EDF

Tipos de desportos

Benefícios

Importância social

Cuidados e História pessoais

Desporto Handball

História e Características

Regras gerais e Benefícios

Handball no Brasil

Handball nas escolas

Didática de treinamento

Exercícios Funcionais
Rotina de exercícios
Jogos Recretivos
Confraternizcao
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EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE

ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE
Condicionamento Físico

 Conceito e Tipos
 Importância e Benefícios
 Uso na pratica

Treinamento Funcional
 Conceito e Tipos
 Importância e Benefícios
 Uso na pratica

Circuit Training
 Conceito e Tipos
 Importância e Benefícios
 Uso na pratica

Exercícios Funcionais
 Rotina de exercícios

Autoconfiança e exercício
 Desenvolver e estimular através

dos exercícios elementos que compõem as regras

Postura corporal
 Principais causas e probl. Causados

Pela má postura.

Jogos de Tabuleiros
 Origens, história no tempo, tipos,

Variações e formas de criação.

Exercícios Funcionais
 Rotina de exercícios

Desenvolvimento motor
Conceitos, características, Formas
de uso, e correção Do movimento.

Iniciação Desportiva
 Conceito
 Importância na EDF
 Tipos de desportos
 Benefícios e Importância

social
 Cuidados e História pessoais

Desporto Handball
 História e Características
 Regras gerais
 Handball no Brasil

Handball nas escolas e Benefícios
 Didática de treinamento
Exercícios Funcionais Rotina

de exercícios Jogos
Recretivos
Confraternizcao

Alimentação saudável
Conceito e Tipos
Benefícios e Cuidados

Pirâmide Alimentar
 Conceito e Tipos
 Benefícios e Cuidados

Exercícios Funcionais

Rotina de exercícios
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REPLANEJAMENTO CURRICULAR

Componente Curricular: GEOGRAFIA

Professor(a): DIOGO PEREIRA DAS NEVES SOUZA LIMA Anos/Turmas:6º (A, B, C, D) Ano Letivo: 2021

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS e EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE

Compreender a expressão da ciência
geográfica nas leituras do mundo e na
observação e explicação de fatos,
fenômenos e processos naturais e
sociais, interpretando a relação com seu
lugar de vivência.

Conhecer e caracterizar os
movimentos do planeta Terra e sua
estrutura.

Utilizar a cartografia identificando
suas técnicas de representação,
localização e de orientação.

Examinar as dinâmicas interna e externa do
planeta a partir do relevo, solo, clima, vegetação
e hidrografia. Analisar as interações das
sociedades com a natureza a partir do trabalho,
dos processos de produção, da industrialização e
do surgimento das cidades.

Problematizar alterações
produzidas pelas sociedades
com fins econômicos, sociais e
culturais e seus impactos
ambientais e transformação da
paisagem.

Conteúdos

Geografia como Ciência: conceitos,
categorias, classificação efinalidades.

Paisagens, Clima e Tempo. Atmosfera,
Litosfera, Hidrosfera, Biosfera do
planeta. Biomas e Biodiversidade

Ferramentas da Cartografia: escalas
e mapas; orientação: pontos
cardeais, colaterais e subcolaterais,
coordenadas geográficas e fusos
horários; projeções cartográficas;
Geotecnologia .

Movimentos da Terra e efeitos: fuso horário,
zonas térmicas, estações do ano, solstícios e
equinócios.

O trabalho e a transformação do espaço
geográfico

Urbanização e setores da
economia; problemas urbanos;
direito à cidade: moradia,
mobilidade e emprego, uso e
ocupação do solo urbano.

Impactos ambientais
decorrentes da agropecuária e
industrialização; desafios do
desenvolvimento e da
preservação ambiental.

Relação Ser Humano/ Natureza/ Sociedade
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REPLANEJAMENTO CURRICULAR
Componente Curricular: GEOGRAFIA

Professor(a): DIOGO PEREIRA DAS NEVES SOUZA LIMA Anos/Turmas:7º (A, B, C, D) Ano Letivos: 020 - 2021
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS e EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE

Localizar e identificar o Brasil no mundo,
interpretando as dinâmicas espaciais da
sociedade, da natureza e suas relações.

Elaborar e interpretar mapas temáticos,
com base em dados socioeconômicos
das regiões brasileiras.

Pesquisar aspectos de renda, idade,
gênero, raça, etnicidade, quantitativo e
a distribuição da população brasileira
comparando com outros

países.

Analisar a organização do espaço
brasileiro, fatores que influenciam,
aspectos econômicos, políticos, sociais,
culturais e ambientais, enfatizando
diferenças regionais.

Problematizar o modo de produção, a
circulação e o consumo de mercadorias
com as desigualdades sociais e os
impactos ambientais.

Discutir a incorporação do
processo de industrialização na
agricultura brasileira e suas
consequências sociais e
ambientais.

Compreender os conceitos de
território e territorialidade a partir
da análise da formação territorial
do Brasil e das lutas por direitos
sociais.

CONTEÚDO

Cartografia: continentes, oceanos e
mares; localização do Brasil no mundo;
fronteiras; comparação territorial do
Brasil com outros países; formação
sócio-histórico- cultural do território
brasileiro e sua relação com a dinâmica
econômica

(ciclos produtivos e o espaço).

Mapas temáticos, gráficos de barras,
gráficos de setores e histogramas.
Setores da economia e
desenvolvimento socioeconômico no
território brasileiro.

Fatores de crescimento e distribuição
territorial da população brasileira,

considerando a
diversidade étnica-racial e cultural
(indígena, africana, europeia e asiática);
migração da população: interna e
externa e o êxodo rural.

Divisão Regional: IBGE e
geoeconômica; características
físicas e distribuição da
biodiversidade no Brasil.

Caracterí
sticas socioeconômico-culturais
das regiões brasileira

A relação entre o Ser Humano, a Natureza e a Sociedade.
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Componente Curricular: História

Professor(a): Ana Claudia Thimotheo Santana Ano/Turma: 6° ano Ano Letivo: 2021

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS e EDUCAÇÃO PARA A
SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE

• Compreender o processo de construção da
narrativa histórica e a importância da História na
formação das identidades, respeito às diferenças
(alteridade) individuais, intelectuais, físicas,
religiosa, socioeconômicas, étnico-raciais e
culturais, construção da cidadania.

• Compreender diferentes formas de noção de
tempo e periodização dos processos históricos
(continuidades e rupturas).

• Conhecer a problemática etnocêntrica sobre os
marcos de historicidade que definem a
periodização da História a partir da escrita.

Identificar a gênese da produção do saber
histórico e analisar o significado das fontes que
originaram determinadas formas de registro em
sociedades e épocas distintas.

• Discutir o conceito de
Antiguidade Clássica, seu
alcance e limite na
tradição ocidental, assim
como os impactos sobre
outras sociedades e
culturas.

• Identificar, localizar
e analisar
geograficamente as
sociedades antigas.

• Conhecer aspectos
sociais, econômicos,
políticos e culturais das
sociedades africanas e
orientais.

• Explicar a formação da
Grécia Antiga, com ênfase
na formação da pólis e nas
transformações políticas,
sociais e culturais.

• Associar o conceito de
cidadania a dinâmicas de
inclusão e exclusão na
Grécia.

• Compreender as heranças
políticas dos povos da
antiguidade; os processos de
inclusão e exclusão, com
olhar atencioso às relações
de gênero; as diversas
relações de trabalho e de
utilização de mão de obra.

• Caracterizar o processo de formação
da Roma Antiga e suas configurações
sociais e políticas nos períodos
republicano e imperial.

• Associar o conceito de cidadania a
dinâmicas de inclusão e exclusão na
Roma antiga.

• Conceituar “império” no mundo antigo,
com vistas à análise das diferentes
formas de equilíbrio e desequilíbrio entre
as partes envolvidas.

• Compreender as heranças políticas
dos povos da antiguidade e as diversas
relações de trabalho e de utilização de
mão de obra.

• Compreender a síntese das
sociedades romanas e germânicas na
desagregação do mundo clássico.
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Componente Curricular: História

Professor(a): Ana Claudia Thimotheo Santana Ano/Turma: 7° ano Ano Letivo: 2021

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS e EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE

• Saber como se deu o processo de
estruturação do feudalismo
• Caracterizar e comparar as dinâmicas
de abastecimento e as formas de
organização do trabalho e da vida social em
diferentes sociedades e períodos, com
destaque para as relações entre senhores e
servos.
• Descrever e analisar os diferentes
papéis sociais das mulheres no mundo
antigo e nas sociedades medievais.
• Analisar o papel da religião cristã na
cultura e nos modos de organização social
no período medieval.
• Entender a organização econômica,
política e social do feudalismo.
• Compreender a expansão do comércio e
das cidades e sua relação com a transição
feudo capitalista.
• Entender a sociedade, as relações
políticas e culturais e a expansão de
bizantinos e árabes entre os séculos V e
XV.

• Relacionar o comércio e as cidades;
• Relacionar as corporações de ofício com as
entidades de defesa de categorias profissionais
atuais;
• Identificar as características do renascimento
cultural;

• Relacionar os artistas com suas obras;
• Definir o renascimento cultural;
• Perceber o renascimento como um fator de
impulso e de desenvolvimento científico;
• Caracterizar os interesses e divergências do
Estado moderno e da igreja;
• Identificar os motivos dos protestos de
Lutero;
• Enumerar fatores de reação da igreja católica
à contrarreforma;
• Comparar a idade média com o renascimento
e perceber as mudanças e as permanências de
um período para outro.
• Perceber as diferenças entre as doutrinas
calvinista, católica e luterana em relação à
salvação dos homens;

• Explicar o significado de “modernidade” e
suas lógicas de ruptura e permanência, com
base em uma concepção europeia.
• Identificar conexões e interações entre as
sociedades do Novo Mundo, da Europa, da
África e da Ásia no contexto das navegações e
indicar a complexidade e as interações que
ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e
Pacífico.
• Conhecer aspectos e processos
específicos das sociedades africanas antes da
chegada dos europeus, com destaque para as
formas de organização social e o
desenvolvimento de saberes e técnicas.
• Reconhecer a diversidade de sociedades
indígenas existentes no período anterior à
chegada dos europeus.
• Descrever os processos de formação e
consolidação das monarquias e suas
principais características com vistas à
compreensão das razões da centralização
política.

• Descrever as dinâmicas comerciais
das sociedades americanas e africanas e
analisar suas interações com outras
sociedades do Ocidente e do Oriente.
• Discutir o conceito de escravidão na
modernidade e seu papel para moldar o
conjunto da economia, sociedade e
política no Brasil e que na África serviu
para a pilhagem da região,
distinguindo-se, portanto, das formas de
escravismo anterior.
• Analisar os mecanismos e as
dinâmicas de comércio de escravizados
em suas diferentes fases, identificando
os agentes responsáveis pelo tráfico e as
regiões e zonas africanas de procedência
dos escravizados.
• Compreender as diversas formas de
resistência no período colonial,
enfatizando a formação dos quilombos
rurais e urbanos e a capoeira.
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PLANEJAMENTO ANUAL - 2021

PROFESSOR: DIOGO RIBEIRO DISCIPLINA: PORTUGUÊS e PD TURNO: MATUTINO - 6º ANO “A”

OBJETIVOS CONTEÚDOS

• Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las a circunstâncias da situação
comunicativa de que participam.
• Compreender e interpretar textos orais e escritos emdiferentes situações de
participação social.
• Valer-se da linguagem em relações pessoais, sendo capaz de expressar
sentimentos, experiências, ideias e opiniões. • Reconhecer as principais diferenças
tipológicas e de gêneros textuais.
• Identificar registros formal e informal de acordo com as condições de
produção/recepção de texto.
• Reconhecer a parcialidade/ imparcialidade em textos jornalísticos e tornar- se
consciente das escolhas feitas enquanto produtor de textos.
• Estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, compreendendo a
centralidade da notícia.
• Analisar, considerando o gênero textual e a intenção comunicativa, a função e as
flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos Indicativo, Subjuntivo e
Imperativo: afirmativo e negativo.
• Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os
substantivos e seus determinantes) e as regras de concordância verbal (relações entre o
verbo e o sujeito simples e composto).
• Identificar, em textos, períodos compostos por orações separadas por vírgula sem a
utilização de conectivos, nomeando-os como períodos compostos por coordenação.
• Identificar, em texto ou sequência textual, orações como unidades constituídas em
torno de um núcleo verbal e períodos como conjunto de orações conectadas.

• Classificar, em texto ou sequência textual, os períodos simples e compostos.
• Identificar sintagmas nominais e verbais na oração.
• Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais,
concordância nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação etc.
• Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (nome e pronomes),
recursos semânticos de sinonímia, antonímia e homonímia e mecanismos de
representação de diferentes vozes (discurso direto e indireto).

• Variação linguística ; Leitura de textos jornalísticos com ênfase em temas relacionados à
cidadania
• Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e
práticas da cultura digital (notícia, reportagem, crônica, comentário, charge, meme)

• Apreciação e réplica de textos de diferentes tipos e gêneros
• Estratégias de leitura: distinção de fato, opinião e identificação de teses e argumentos;
Efeitos de sentido: conotação e denotação
• Estratégia de produção: planejamento de textos informativos, argumentativos e
apreciativos (propaganda,artigo publicitário)
• Textualização, tendo em vista as suas condições de produção, as características do
gênero em questão, o estabelecimento de coesão, adequação à norma padrão e o uso
adequado de ferramentas de edição

• Produção e edição de textos publicitários
• Planejamento e produção de entrevistas orais
• Contexto de produção, circulação e recepção de textos e práticas relacionadas à defesa
de direitos e à participação social
• Relação entre contexto de produção e características composicionais e estilísticas dos
gêneros (carta de solicitação, reclamação, petição online, carta aberta, abaixo- assinado e
proposta)
• Estratégias e procedimentos de leitura, planejamento e produção em textos
reivindicatórios e propositivos

• Curadoria de informação (comentário, vlog, anúncio publicitário)
• Estratégias de escrita: textualização, revisão eedição
• Conversação espontânea; Tomada de nota
• Léxico/morfologia: Estrutura e formação das palavras; substantivo; adjetivo; locução
adjetiva; artigos; pronomes; numeral; verbos; interjeição

• Morfossintaxe: Sujeito simples, composto
• Semântica: Formação das palavras
• Coesão; Sequências textuais; Modalização; Figuras de Linguagem
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6º ANO

Explanação do conteúdo do 6º ano indispensável para o aprendizado satisfatório do conteúdo do 7º ano, de acordo com as

Unidades Temáticas e levando em consideraçãoque elas se integram durante o processo de Ensino/Aprendizagem

6º ANO - 2020 7º ANO - 2021

Variação linguística
Apreciação e réplica de textos de diferentestipos e gêneros
Efeitos de sentido: conotação e denotação
Estratégia de produção: planejamento de textos

informativos, argumentativos e apreciativos (propaganda, artigo
publicitário)

Contexto de produção, circulação e recepção de textos e
práticas relacionadas à defesa de direitos e à participação social

Fonortografia
Léxico/morfologia: Estrutura e formação das palavras;

substantivo; adjetivo; locução adjetiva; artigos; pronomes; numeral;
verbos; interjeição

Semântica: Formação das palavras

Coesão

Organização temporal no texto narrativo
Apreciação e réplica de textos de diferentes tipos e gêneros
Elaboração de reportagens (manchete e notícia) e entrevista
Coesão
Relação entre contexto de produção e características composicionais

e estilísticas dos gêneros (carta de solicitação, reclamação, petição online,
carta aberta, abaixo assinado e proposta)

Léxico/morfologia: gênero, número e grau do substantivo e do
adjetivo; gênero e número do artigo; gênero e número dos números
dosnumerais e dos pronomes; preposição

Fonologia: acentuação gráfica
Morfossintaxe: sujeito simples, composto, predicativo do sujeito,

predicado nominal, verbal

Sintaxe: frase, oração e período; termos essenciais, integrais e
acessórios da oração
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7º ANO (todos)

OBJETIVOS CONTEÚDOS

• Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capaz de
expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, interpretar e
considerar os dos outros, contrapondo-os quandonecessário.

• Usar conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para expandir
possibilidades de uso da linguagem e capacidade de análise crítica (propaganda, jingle, spot).

• Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e preconceitos de
classe, credo, gênero, procedência e/ou etnia.

• Distinguir diferentes propostas editoriais – sensacionalismo, jornalismo investigativo etc. –, de
forma a identificar os recursos utilizados para impactar/chocar o leitor que podem comprometer
uma análise crítica da notícia e do fatonoticiado.

• Comparar notícias e reportagens sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes mídias. •
Formar, com base em palavras primitivas, palavras derivadas com os prefixos e sufixos mais
produtivos em português.

• Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo dasorações.

• Identificar, em orações de textos lidos ou de produção própria, verbos de predicação completa
e incompleta: intransitivos e transitivos.

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da oração: sujeito,
predicado, complemento (objetos direto e indireto).

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, adjetivos que ampliem o sentido do
substantivo sujeito ou complementoverbal.

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções adverbiais que
ampliem o sentido do verbo núcleo da oração.

• Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos e tempos verbais,
concordância nominal e verbal, pontuação etc.

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, períodos compostos nos quais duas orações
são conectadas por vírgula, ou por conjunções que expressem soma de sentido (conjunção “e”) ou
oposição de sentidos (conjunções: “mas”, “porém”).

• Reconhecer recursos de coesão referencial: substituições lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos).

• Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais (de substantivos
por sinônimos) oupronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos), que contribuem para a continuidade do texto.

• Identificar a modalização e argumentatividade emtextos.

• Organização temporal no texto narrativo

• Leitura de textos jornalísticos com ênfase em questões degêneros na contemporaneidade

• Criação de artigos jornalísticos (anúncios eclassificados)

• Elaboração de reportagens (manchete e notícia) e entrevista

• Caracterização do campo jornalístico e relação entre osgêneros em circulação, mídias e
práticas da cultura digital

• Apreciação e réplica de textos de diferentes tipos egêneros

• Estratégias de leitura: distinção de fato, opinião eidentificação de teses e argumentos

• Efeitos de sentido: conotação e denotação

• Estratégia de produção: planejamento de textos informativos, argumentativos e apreciativos

• Textualização, tendo em vista as suas condições de produção, as características do gênero
em questão, o estabelecimento de coesão, adequação à norma padrão e o uso adequado de
ferramentas de edição

• Produção e edição de textos publicitários

• Planejamento e produção de entrevistas orais

• Contexto de produção, circulação e recepção de textos e práticas relacionadas à defesa de
direitos e à participação social

• Relação entre contexto de produção e características composicionais e estilísticas dos
gêneros (carta de solicitação, reclamação, petição online, carta aberta, abaixo- assinado
eproposta)

• Estratégias e procedimentos de leitura, planejamento e produção em textos reivindicatórios e
propositivos; Curadoria de informação

• Estratégias de escrita: textualização, revisão eedição

• Conversação espontânea; Tomada de nota; Elementos notacionais daescrita

• Léxico/morfologia: gênero, número e grau do substantivo e do adjetivo; gênero e número do
artigo; gênero e número dos números dos numerais e dos pronomes; preposição

• Morfossintaxe: sujeito simples, composto, predicativo do sujeito, predicado nominal, verbal

• Sintaxe: frase, oração e período; termos essenciais, integrais e acessórios daoração

• Semântica: sinônimos, antônimos, parônimos,homônimos

• Coesão; Sequências textuais; Modalização; Pontuação

• Fonologia: acentuação gráfica; Figuras de linguagem
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Explanação do conteúdo do 7º ano indispensável para o aprendizado satisfatório do conteúdo do 8º ano, de acordo com as

Unidades Temáticas e levando em consideração que elas se integram durante o processo de Ensino/Aprendizagem

7º ANO - 2020 8º ANO - 2021
Organização temporal no texto narrativo

Apreciação e réplica de textos de diferentes tipos e gêneros

Elaboração de reportagens (manchete e notícia) e entrevista

Coesão

Relação entre contexto de produção e características

composicionais e estilísticas dos gêneros (carta de solicitação,

reclamação,petição online, carta aberta, abaixo assinado e proposta)

Léxico/morfologia: gênero, número e grau do substantivo e do

adjetivo; gênero e número do artigo; gênero e número dos números

dosnumerais e dos pronomes; preposição

Fonologia: acentuação gráfica

Morfossintaxe: sujeito simples, composto, predicativo do sujeito,

predicado nominal, verbal

Sintaxe: frase, oração e período; termos essenciais, integrais e

acessórios da oração

• Fonologia: Acentuação gráfica.

• Aposto e vocativo

• Noções de colocação pronominal

• Morfossintaxe: adjunto adnominal e complemento nominal; período

simples, oração absoluta; período composto, oração principal; complemento

verbal; vozes verbais; classificação de verbos quanto à predicação

• Conjunções coordenativas; orações coordenadas

• Pontuação

• Textos expositivos e argumentativos: resumos, resenhas de mídia,

fichamentos

• Crônicas midiáticas

• Elaboração de reportagens com ênfase em tema de sustentabilidade

• Elaboração de textos críticos com relação às fake news

• Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em

circulação, mídias e práticas da cultura digital (gameplay,podcasts)

• Estratégias de leitura: apreender os sentidos globais do texto
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Componente Curricular:Língua Portuguesa

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS e EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

Bimestre Objetivos de Aprendizagem Conteúdos 2020 Fragilidades – Conteúdos não
atingidos em 2020

Prè-requisitos para
o 7º ano EF - 2022

1º Bimestre

- Reconhecer as diferenças tipológicas de diversos
gêneros textuais: conhecer as principais características dos
gêneros autobiografia, biografia e poema;

- Desenvolver habilidades de leitura e compreensão de
textos verbais e não verbais em diversos gêneros
textuais;

- Aprimoramento da leitura oral (Fluência, correção
e compreensão);

- Compreender e interpretar textos orais e escritos em
diferentes situações de comunicação social.

- Analisar a função e as flexões dos substantivos.

- Apropriar-se das normas que regem as convenções
quanto à ortografia e pontuação da Língua Portuguesa,
utilizando-as adequadamente.

- Reconhecer e analisar a função e as flexões dos
adjetivos.

- Apropriar-se dos conceitos de formação lexical,
reconhecendo os diversos elementos de formação das
palavras como radical, prefixos e sufixos.

- Distinguir e analisar efeitos de sentido em diversos textos
(conotação e denotação)

- Gêneros textuais: (textos
verbais e não verbais)

 Autobiografia, biografia,
poema

Linguagem:

 Conotação e denotação

Gramática:

 Classes de palavras
(conceitos, classificação e
flexões):

- substantivos e adjetivos.

 Formação de palavras
(prefixo e sufixo)

 Sinais de pontuação
(conceitos e regras)

Ortografia

- Variedades
Linguísticas

- Apreciação e
réplica de textos de
diferentes tipos e
gêneros.

- conotaçãoe
denotação

- Estrutura,
formação e análise
morfológica das
classes de palavras
substantivos,

adjetivos,
artigos, numerais,
pronomes e verbos.

- Coesão e
coerência

- Acentuação
gráfica.

- - Sinais de
pontuação
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Professor(a): Wanessa Ano/Turma: 6º B,C e D Ano Letivo: 2020 / 2021
Componente Curricular:Língua Portuguesa

Professor(a): Wanessa Ano/Turma: 6º B,C e D Ano Letivo: 2020 / 2021
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS e EDUCAÇÃO PARA A

SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

Bimestre Objetivos de Aprendizagem Conteúdos 2020 Fragilidades – Conteúdos não
atingidos

Prè-requisitos para o 7º ano EF
- 2021

2º Bimestre

- Incentivar e motivar o desenvolvimento
do prazer no hábito da leitura de textos
verbais e não verbais;

- Aprimorar a leitura oral;
- Conhecer, identificar e diferenciar as
características dos gêneros textuais
crônica, relato de memória e diário pessoal.
- Reconhecer e apropriar-se dos conceitos
dos elementos da comunicação e das
variedades linguísticas, sabendo adequá-
los às circunstâncias da situação
comunicativa de que participam;
- Construir os conceitos, identificar e
analisar as funções e flexões dos artigos,
numerais e pronomes;
- Identificar e apropriar-se dos
conhecimentos linguísticos e gramaticais
na construção dos discursos direto e
indireto na produção de textos.
- Observar e empregar aspectos
semânticos discursivos em situações
concretas de interação verbal.

- Apropriar-se e aplicar adequadamente
asregras de acentuação gráfica;

- Gêneros textuais:
 Crônica, Relato de memória e
diário pessoal;

Linguagem:
 Variedade linguística
 Discurso direto e indireto

Gramática:
 Classes de palavras (conceitos,

classificação e flexões):
- artigos, numerais e pronomes.

 Acentuação gráfica (oxítonas e
proparoxítonas)

- Variedades Linguísticas
- Apreciação e réplica de
textos de diferentes tipos e
gêneros.

- conotaçãoe denotação
- Estrutura, formação e
análise morfológica das
classes de palavras
substantivos, adjetivos,
artigos, numerais, pronomes e
verbos.

- Coesão e coerência
- Acentuação gráfica.
- Sinais de pontuação.
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Componente Curricular:Língua Portuguesa

Professor(a): Wanessa Ano/Turma: 6º B,C e D Ano Letivo: 2020 / 2021
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS e EDUCAÇÃO PARA A

SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

Bimestre Objetivos de Aprendizagem Conteúdos 2020 Fragilidades –
Conteúdos não

atingidos
Prè-requisitos para o

7º ano EF - 2021

3º Bimestre

- Estimular a leitura e interpretação de textos
jornalísticos;

- Conhecer as características de gêneros como
notícia, reportagem, entrevista e textos de campanhas
publicitárias, para estimular o reconhecimento e o uso
adequado da linguagem nas diversas situações
comunicativas;

- Apropriar-se para utilizar adequadamente as regras
de acentuação gráfica das paroxítonas;

- Reconhecer e utilizar adequadamente as classes
de palavras, artigo, numeral e pronomes, nas situações
de comunicação vivenciadas;

- Identificar, interpretar e compreender e produzir
conteúdos por meio de infográficos;

- Reconhecer, conceituar e analisar as funções e
flexões verbais;

- Construir os conceitos básicos de sujeito e suas
classificações.

- Desenvolver habilidades linguísticas e
argumentativas em situações comunicativas como
debates orais.

- Gêneros textuais:

 Notícia, reportagem,
entrevista

Linguagem:

 Texto de campanha
publicitária

 Infográfico

Gramática:

 Classes de palavras
(conceitos, classificação e
flexões):

- verbos.

 Acentuação
gráfica
(paroxítonas)

 Introdução à sintaxe:
sujeito e

- Variedades
Linguísticas

- Apreciação e réplica
de textos de diferentes
tipos e gêneros.

- conotaçãoe denotação

- Estrutura, formação
e análise morfológica
das classes de palavras
substantivos,

adjetivos, artigos,
numerais, pronomes e
verbos.

- Coesão e coerência

- Acentuação gráfica.

- Sinais de pontuação.
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tipos de sujeito (noções
básicas)

Componente Curricular:Língua Portuguesa

Professor(a): Wanessa Ano/Turma: 6º B,C e D Ano Letivo: 2020 / 2021
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS e EDUCAÇÃO PARA A

SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

Bimestre Objetivos de Aprendizagem Conteúdos 2020 Fragilidades – Conteúdos não
atingidos

Prè-requisitos para o
7º ano EF - 2021
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4º Bimestre

- Comparar textos, buscando
semelhanças e diferenças quanto
às ideias e à forma;

- Estimular e aprimorar a leitura e
interpretação de textos diversos
como causo e cordel;

- Conhecer, observar e produzir
textos injuntivos, levando em
conta as características do gênero
e as condições de produção;

- Produzir textos jornalísticos
respeitando as características
estruturais do gênero trabalhado;

- Gêneros textuais:

 Causo, cordel;

 Produção de texto jornalístico.

Linguagem:

 Texto injuntivo (receitas,
manuais, etc)

Gramática:

 Concordância verbal.

- Variedades Linguísticas

- Apreciação e réplica
de textos de diferentes
tipos e gêneros.

- conotaçãoe denotação

- Estrutura, formação
e análise morfológica
das classes de
palavras

substantivos,
adje

tivos,

artigos, numerais,
pronomes

e verbos.

- Coesão e coerência

- Acentuação gráfica.

- Sinais de pontuação.
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Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor(a):MARIANA WAGNER Ano/Turma:9º (A, B, C, D) Ano Letivo:2021

PROPOSTA DE REPLANEJAMENTO CURRICULAR 2021

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO 2020 FRAGILIDADES PRÉ-REQUISITO PARA 2021

 Ler e interpretar diversos
gêneros textuais literários e não
literários, formais e não formais.

 Reconhecer a diversidade
cultural existente nos textos lidos.

 Compreender os
diferentes textos lidos, bem como
de sua função social.

 Reconhecer os elementos
estruturais que compõem a
tipologia textual do texto
trabalhado.

 Compreender os
processos figurativos de produção
de sentidos produzidos na
linguagem.

 Pr
odução escrita de diferentes

gêneros discursivos
(literários e não literários, formais e
não formais), obedecendo às
especificidades de cada um deles.

 Organizar os
textos em unidades de sentido; a

1º BIMESTRE
- Revisão de classes gramaticais
- Frase, Oração e Período
- Colocação Pronominal
- Estudo do gênero jornalístico
- Produção e interpretação de crônicas,
reportagens e notícias
2º BIMESTRE
- Concordância Nominal e
Concordância Verbal (I)
- Orações Subordinadas Adjetivas
- Coesão e Figuras de Linguagem
- Variação Linguística
3º BIMESTRE
- Concordância Nominal e Concordância Verbal
- Orações Subordinadas Substantivas e Adverbiais
- Produção e interpretação de textos e práticas
relacionadas à defesa de direitos e a participação
social
- Figuras de pensamento
4º BIMESTRE
- Processos de formação de palavras, estrutura de
palavras

- Pontuação

Percebi que todas as turmas ainda
apresentam dificuldades em
identificar as classes gramaticais
em textos e frases, este assunto
foi bastante abordado e revisado
ao longo do 1ºBimestre, por isso, o
estudo do gênero jornalístico foi
concluído, porém, não obtivemos
tempo hábil para maior
aprofundamento.

O que é essencial para o próximo
ano?
1º BIMESTRE
Estudo e aprofundamento nas
classes gramaticais por meio de
textos que contribuirão com o
desenvolvimento da competência
linguística do aluno. 2º BIMESTRE
Estudo da Concordância Nominal e
Verbal, com maior aprofundamento,
em gêneros textuais diversos
direcionados ao Ensino Médio.
3º BIMESTRE
Abordar as orações subordinadas a
partir dos sentidos que elas
produzem no texto. A análise do
texto pode ser usada como contexto
ou como pretexto para o ensino
deste conteúdo.
4º BIMESTRE
Refletir sobre o ensino da gramática
pautado na visão tradicional e na
perspectiva interacionista da
linguagem
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Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor(a):MARIANA WAGNER Ano/Turma:9º (A, B, C, D) Ano Letivo:2021

PROPOSTA DE REPLANEJAMENTO CURRICULAR 2021

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO 2020 FRAGILIDADES PRÉ-REQUISITO PARA 2021

estrutura textual; utilização de recursos de coesão.

 Diferenciar, em textos lidos e em produções

próprias, o efeito do sentido de uso dos verbos de ligação

“ser”, “estar”, “ficar”, “parecer” e “permanecer”.

 Comparar o uso de regência verbal e regência

nominal na norma -padrão com seu uso no português

brasileiro coloquial oral.

 Identificar, em textos lidos e em produções

próprias, a relação que conjunções (e locuções

conjuntivas) coordenativas e subordinativas

estabelecem entre as orações que conectam.

 Identificar efeitos de sentido do uso de orações

adjetivas restritivas e explicativas em um período

composto.

 Comparar as regras de colocação pronominal na

norma - padrão com o seu uso no português brasileiro

coloquial.

- Planejamento e participação em

debates regrados

- Estudo da argumentação:

movimentos argumentativos, tipos de

argumento e força argumentativa
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PLANEJAMENTO 1º BIMESTRE 2021

PROFESSOR: Raphael Soares Lino DISCIPLINA/TURMA: LEM – Inglês / 8º ano MATUTINO ( )

VESPERTINO ( x )

CONTEÚDO

- Future with will;

- Future with going to;

- Relative pronouns: who, which, that,

and whose.

OBJETIVOS

- Ensinar aos alunos como utilizar, de forma

adequada, os pronomes relativos dentro da

língua inglesa;

- Saber conjugar e formar frases e orações em

inglês fazendo uso do futuro;

- Expandir a capacidade cognitiva dos alunos

em relação a língua inglesa fazendo uso de

assuntos do interesse dos alunos dentro do

conteúdo a ser estudado.

AÇÕES/AVALIAÇÃO

- Aulas via Google Meet com

apresentação de conteúdos e

explicação dos mesmos;

- Atividades avaliativas com o decorrer

do bimestre, com a finalidade de fixar o

conteúdo a ser dado em sala;

- Verificação de frequência de

comparecimento dos estudantes em

cada aula.
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PLANEJAMENTO 2º BIMESTRE 2021

PROFESSOR: Raphael Soares Lino DISCIPLINA/TURMA: LEM – Inglês / 8º ano MATUTINO ( ) VESPERTINO ( x )

CONTEÚDO

- Adjectives of feelings and emotions;

- Comparative Adjectives;

- Superlative Adjectives.

OBJETIVOS

- Ensinar aos alunos como utilizar, de

forma adequada, os adjetivos para

expressar seus sentimentos.

- Saber utilizar, de forma adequada, os

adjetivos de comparação;

- Explorar os usos de adjetivos superlativos;

- Expandir a capacidade cognitiva dos alunos

em relação a língua inglesa fazendo uso de

assuntos do interesse dos alunos dentro do

conteúdo a ser estudado.

AÇÕES/AVALIAÇÃO

- Aulas via Google Meet com

apresentação de conteúdos e

explicação dos mesmos;

- Atividades avaliativas com o

decorrer do bimestre, com a

finalidade de fixar o conteúdo a

ser dado em sala;

- Verificação de frequência de

comparecimento dos estudantes

em cada aula.
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PLANEJAMENTO 3º BIMESTRE 2021

PROFESSOR: Raphael Soares Lino DISCIPLINA/TURMA: LEM – Inglês / 8º ano MATUTINO ( ) VESPERTINO ( x )

CONTEÚDO

- Britain culture e literatura britânica;

- Nigerian culture e literatura nigeriana.

OBJETIVOS

- Ensinar aos alunos sobre as culturas de

países anglofonos e a influência nos estilos de

literatura de cada um;

- Explorar as influências das culturas desses

países em nosso cotidiano;

- Expandir a capacidade cognitiva dos alunos

em relação a língua inglesa fazendo uso de

assuntos do interesse dos alunos dentro do

conteúdo a ser estudado.

AÇÕES/AVALIAÇÃO

- Aulas via Google Meet com

apresentação de conteúdos e

explicação dos mesmos;

- Atividades avaliativas com o decorrer

do bimestre, com a finalidade de fixar o

conteúdo a ser dado em sala;

- Verificação de frequência de

comparecimento dos estudantes em

cada aula.
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PLANEJAMENTO 4º BIMESTRE 2021

PROFESSOR: Raphael Soares Lino DISCIPLINA/TURMA: LEM – Inglês / 8º ano MATUTINO ( ) VESPERTINO ( x )

CONTEÚDO

- United States culture e

literatura estadunidense;

- Halloween: origins, music inspired

by, cultural impact;

OBJETIVOS

- Ensinar aos alunos sobre a cultura dos

Estados Unidos e sobre o impacto que ela

causa no mundo;

- Explorar o feriado do halloween, tendo

um aprofundamento no que o dia das

bruxas representa;

- Expandir a capacidade cognitiva dos alunos

em relação a língua inglesa fazendo uso de

assuntos do interesse dos alunos dentro do

conteúdo a ser estudado.

AÇÕES/AVALIAÇÃO

- Aulas via Google Meet com

apresentação de conteúdos e

explicação dos mesmos;

- Atividades avaliativas com o decorrer

do bimestre, com a finalidade de fixar o

conteúdo a ser dado em sala;

- Verificação de frequência de

comparecimento dos estudantes em

cada aula.
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PLANEJAMENTO 1º BIMESTRE 2021

PROFESSOR: Raphael Soares Lino DISCIPLINA/TURMA: LEM – Inglês / 9º ano MATUTINO ( ) VESPERTINO ( x )

CONTEÚDO

- Modal verbs and Have to;

- -ed and –ing adjectives collocations;

- May and might vs. will.

OBJETIVOS

- Ensinar aos alunos como utilizar, de forma

adequada, os verbos modais dentro da língua

inglesa e ensinar como utilizar “have to” dentro

de diálogos;

- Uso adequado de adjetivos terminados em –ed

-ing;

- Trabalhar as formas de future utilizando

“may” e “might” e comparando-as com o uso

de “will”;

- Expandir a capacidade cognitiva dos alunos

em relação a língua inglesa fazendo uso de

assuntos do interesse dos alunos dentro do

conteúdo a ser estudado.

AÇÕES/AVALIAÇÃO

- Aulas via Google Meet com

apresentação de conteúdos e

explicação dos mesmos;

- Atividades avaliativas com o

decorrer do bimestre, com a finalidade

de fixar o conteúdo a ser dado em

sala;

- Verificação de frequência de

comparecimento dos estudantes em

cada aula.
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PLANEJAMENTO 2º BIMESTRE 2021

PROFESSOR: Raphael Soares Lino DISCIPLINA/TURMA: LEM – Inglês / 9º ano MATUTINO ( ) VESPERTINO ( x )

CONTEÚDO

- Reading numbers;

- Internet language;

- Review: simple present and simple past

OBJETIVOS

- Ensinar aos alunos como falar os

números em inglês da forma mais

adequada possível;

- Mostrar aos alunos as formas de comunicação

pela internet de países anglofonos;

- Relembrar o uso de presente simples e

passado simples;

- Expandir a capacidade cognitiva dos alunos

em relação a língua inglesa fazendo uso de

assuntos do interesse dos alunos dentro do

conteúdo a ser estudado.

AÇÕES/AVALIAÇÃO

- Aulas via Google Meet com

apresentação de conteúdos e

explicação dos mesmos;

- Atividades avaliativas com o

decorrer do bimestre, com a

finalidade de fixar o conteúdo a ser

dado em sala;

- Verificação de frequência de

comparecimento dos estudantes

em cada aula.

mailto:cef05brasilia.ppc@edu.se.df.gov.br
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PLANEJAMENTO 3º BIMESTRE 2021

PROFESSOR: Raphael Soares Lino DISCIPLINA/TURMA: LEM – Inglês / 9º ano MATUTINO ( ) VESPERTINO ( x )

CONTEÚDO

- Australian culture and its origins;

- South African culture and its origins.

OBJETIVOS

- Ensinar aos alunos sobre as diferentes

culturas de países anglofonos;

-Trabalhar em aula a noção de que há, no

mundo, várias formas de se falar inglês;

- Expandir a capacidade cognitiva dos alunos

em relação a língua inglesa fazendo uso de

assuntos do interesse dos alunos dentro do

conteúdo a ser estudado.

AÇÕES/AVALIAÇÃO

- Aulas via Google Meet com

apresentação de conteúdos e

explicação dos mesmos;

- Atividades avaliativas com o decorrer

do bimestre, com a finalidade de fixar o

conteúdo a ser dado em sala;

- Verificação de frequência de

comparecimento dos estudantes em

cada aula.
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CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 05 DE BRASÍLIA
SQS 408 ÀREA ESPECIAL CONTATO: 39011521

cef05brasilia.ppc@edu.se.df.gov.br

191

[Digite

PLANEJAMENTO 4º BIMESTRE 2021

PROFESSOR: Raphael Soares Lino DISCIPLINA/TURMA: LEM – Inglês / 9º ano MATUTINO ( ) VESPERTINO ( x )

CONTEÚDO

- Halloween time!

- Canadian culture and its origins.

OBJETIVOS

- Ensinar aos alunos a origem de alguns

costumes do feriado de halloween e o impacto

que tais costumes causam no mundo, além de

explorar músicas, filmes e livros que são

influenciados pela data;

- Explorar a cultura canadense e a visão

que tais costumes causam nos alunos;

- Expandir a capacidade cognitiva dos alunos

em relação a língua inglesa fazendo uso de

assuntos do interesse dos alunos dentro do

conteúdo a ser estudado.

AÇÕES/AVALIAÇÃO

- Aulas via Google Meet com

apresentação de conteúdos e

explicação dos mesmos;

- Atividades avaliativas com o decorrer

do bimestre, com a finalidade de fixar o

conteúdo a ser dado em sala;

- Verificação de frequência de

comparecimento dos estudantes em

cada aula.

mailto:cef05brasilia.ppc@edu.se.df.gov.br
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Currículo de Educação Básica - Ensino Fundamental
Centro de Ensino Fundamental 05 de Brasília

Componente Curricular: GEOGRAFIA
Professor(a): Claudenita Santos Lima Ano/Turma: 8º Ano Ano Letivo: 2021

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS e EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

REPLANEJAMENTO 2021 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE

- Elaborar e analisar formas de representação
gráfica e cartográfica.

- Conceituar Estado, Nação, Território, Governo

e País para compreensão da geopolítica dos

continentes americano e africano.

- Pesquisar e coletar informações de fontes

variadas, organizá-las, analisá-las por meio de

múltiplas linguagens para estudo da América e

da África.

CONTEÚDO

-Continentes, oceanos e mares; Mapas,

anamorfoses geográficas, plantas e gráficos;

- Conceito de Estado, Nação, território, Governo

e País.

- Indicadores Socioeconômicos (IDH, PIB e PIB

per capita).

- Pesquisar e coletar informações de fontes
variadas, organizá-las, analisá-las por meio de

múltiplas linguagens para estudo da América e

da África.

- Analisar a relação histórica de dependência na

formação, social, econômica, política e cultural

da América e da África na construção do mundo

globalizado.

CONTEÚDO

-Sistemas político econômico do Mundo: Guerra

fria, Países Capitalistas e Socialistas; Países

Desenvolvidos, Emergentes; do Norte e do Sul;

Relações de mercados mundiais e circulação de

mercadorias: globalização da economia e

potencial produtivo dos países da América.

- Elaborar e analisar formas de representação
gráfica e cartográfica.

- Identificar e compreender aspectos físicos,

ambientais, demográficos, políticos, sociais e

econômicos do continente americano

CONTEÚDO

-Continentes, oceanos e mares; Mapas,

anamorfoses geográficas, plantas e gráficos;

-América: Regionalização, aspectos naturais,

demográficos e econômicos.

- Hegemonia dos EUA e Canadá.

- Identificar e compreender aspectos
físicos, ambientais, demográficos,

políticos, sociais e econômicos do

continente africano.

CONTEÚDO

-África: Regionalização, aspectos

naturais, demográficos e

econômicos.

-Segregação racial na África do Sul

(Apartheid)
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Currículo de Educação Básica - Ensino Fundamental
Centro de Ensino Fundamental 05 de Brasília

Componente Curricular: GEOGRAFIA
Professor(a): Claudenita Santos Lima Ano/Turma: 9º Ano Ano Letivo: 2021

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS e EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

REPLANEJAMENTO 2021 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE

- Compreender o processo de desenvolvimento

industrial, a revolução tecnológica e sua

influência no mundo globalizado.

- Analisar a atuação das corporações

internacionais e das corporações econômicas

mundiais no processo de globalização.

CONTEÚDO

- Globalização e desenvolvimento tecnológico:

aproximação entre as nações e os povos e

influência de culturas hegemônicas e seus

impactos;

- Blocos econômicos mundiais, empresas

internacionais, organizações econômicas e a

atuação nos modos de vida das populações.

- Identificar, localizar e analisar as

características físicas e territoriais da Europa,

Ásia, Oceania e Antártida.

- Identificar e compreender aspectos físicos,

ambientais, demográficos, políticos, sociais e

econômicos do continente europeu.

CONTEÚDO

-Continentes, oceanos e mares; Mapas,

anamorfoses geográficas, plantas e gráficos;

-Continente europeu: Regionalização, aspectos

naturais, demográficos e econômicos

- Identificar e compreender aspectos físicos,

ambientais, demográficos, políticos, sociais e

econômicos do continente asiático.

CONTEÚDO

-Continente asiático: Regionalização, aspectos

naturais, demográficos e econômicos (Tigres

Asiáticos, Japão, China e Índia).

IIdentificar e compreender aspectos físicos,

ambientais, demográficos, políticos, sociais e

econômicos da Oceania.

- Pesquisar aspectos físicos,

ambientais do continente Antártico e o

Tratado da Antártida.

CONTEÚDO

-Oceania: Regionalização, aspectos

naturais, demográficos e econômicos.

-Antártida: Aspectos ambientais e físicos;

-Tratado da Antártida.



198

[Digite



199

[Digite



200

[Digite



201

[Digite



202

[Digite



203

[Digite



204

[Digite



205

[Digite



206

[Digite

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Currículo de Educação Básica - Ensino Fundamental
Centro de Ensino Fundamental 05 de Brasília
Componente Curricular: Matemática e PD 02

Professor(a): Ana Lúcia Ano/Turma: 8º ano “D” Ano Letivo: 2021
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS e EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE

Revisão: Números inteiros Números Álgebra Probabilidade e Estatística

 Identificar e reconhecer os números

inteiros.

 Resolver situações do cotidiano, como

temperatura, saldos bancários, saldos de

gols, linha do tempo, altitude e profundidade

envolvendo os números inteiros.

 Explorar a comparação de dois números

inteiros em relação à reta numerada.

 Efetuar cálculos envolvendo adição,

subtração, multiplicação e divisão com

números inteiros.

Números

 Efetuar cálculos com potências de

expoentes inteiros e aplicar esse

conhecimento na representação de

 Utilizar linguagem matemática para

expressar situações problemas de forma

genérica por meio de monômios e polinômios.

Álgebra

 Resolver e elaborar problemas que

envolvam cálculo do valor numérico de

expressões algébricas, utilizando as

propriedades das operações.

 Utilizar a simbologia algébrica para

expressar regularidades encontradas em

sequencias numéricas.

Geometria

 Resolver e elaborar situações- problema

que envolvam o cálculo do

 Associar pares ordenados de números a

pontos do plano cartesiano do 1º quadrante

 Associar uma equação linear de 1º grau

com duas incógnitas a uma reta no plano

cartesiano.

 Resolver e elaborar problemas

relacionados ao seu contexto próximo, que

possam ser representados por sistemas de

equações de 1º grau com duas incógnitas e

interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano

cartesiano como recurso.

Probabilidade e Estatística

 Calcular a probabilidade de um evento

aleatório, expressando-a por

 Compreender, em contextos

significativos, o significado de média

estatística como indicador da tendência de

uma pesquisa, calcular seu valor e

relacioná-lo, intuitivamente, com a

amplitude do conjunto de dados.

 Ler e interpretar tabelas e gráficos.

Interpretar e resolver situações- problema

do cotidiano que envolvam dados de

pesquisas

Geometria
 Reconhecer e diferenciar

circunferência e círculo;

 Identificar os elementos de uma

circunferência: raio, centro e
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Currículo de Educação Básica - Ensino Fundamental
Centro de Ensino Fundamental 05 de Brasília
Componente Curricular: Matemática e PD 02

Professor(a): Ana Lúcia Ano/Turma: 8º ano “D” Ano Letivo: 2021
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS e EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE

números em notação científica.

 Resolver e elaborar problemas

usando a relação entre potenciação e

radiciação, para representar uma raiz

como potência de expoente fracionário.

 Determinar a raiz quadrada por

decomposição em fatores primos e as

raízes quadradas aproximadas.

 Estabelecer relações entre as

representações fracionárias, decimal e

percentual de números decimais.

 Reconhecer um número irracional

como um número real cuja representação

decimal é infinita e não periódica

perímetro e da área de superfícies planas

não circulares.

 Calcular a área de superfícies planas

por meio da decomposição em figuras

como triângulos e quadrados.

número racional (forma fracionária,

decimal e percentual) e comparar esse

número com a probabilidade obtida por

meio de experimentos sucessivos;

 Planejar e realizar experimentos

aleatórios ou simulações que envolvem

cálculo de probabilidades ou estimativas

por meio de frequência de ocorrências.

Geometria

 Reconhecer ângulos opostos pelo

vértice, complementares e

suplementares.

 Reconhecer e construir as cevianas

de um triângulo (mediana, bissetriz e

altura)

diâmetro;

 Construir circunferências,

utilizando o compasso;

Grandezas e Medidas

 Estabelecer o número pi como a

razão entre a medida de uma

circunferência e seu diâmetro, para

compreender e resolver problemas.
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Currículo de Educação Básica - Ensino Fundamental
Centro de Ensino Fundamental 05 de Brasília
Componente Curricular: Matemática e PD 02

Professor(a): Ana Lúcia Ano/Turma: 9º ano / 9A 9B 9C 9 D Ano Letivo: 2021
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS e EDUCAÇÃO PARA A

SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE
Revisão: Números inteiros

 Identificar e reconhecer os números
inteiros.

 Efetuar cálculos envolvendo adição,
subtração, multiplicação e divisão com
números inteiros.

Revisão: Produtos notáveis
 Desenvolver o quadrado da soma e o
quadrado da diferença de dois termos.

 Desenvolver o produto da soma pela
diferença de dois termos.

Números
 Reconhecer um número e sua
relação de pertinência aos conjuntos

Álgebra
 Compreender e utilizar os processos
de fatoração de expressões algébricas,
com base em suas relações com os
produtos notáveis.

 Reconhecer uma equação do 2º
grau, identificar seus coeficientes e
escrevê-la na forma reduzida.

 Resolver e elaborar problemas que
possam ser representados por equações
polinomiais do 2º grau, usando a
fatoração ou a fórmula de Bháskara.

Geometria
 Resolver problemas envolvendo
razões entre dois segmentos.

Geometria
 Reconhecer as condições
necessárias e suficientes para que dois
triângulos sejam semelhantes.

 Demonstrar, utilizando semelhança
de triângulos, relações métricas do
triângulo retângulo, entre elas o teorema
de Pitágoras.

 Resolver e elaborar problemas de
aplicação do teorema de Pitágoras

 Reconhecer o seno, o cosseno e a
tangente como razões
trigonométricas de um ângulo.

 Determinar o seno, o cosseno e a
tangente dos ângulos agudos de um
triângulo retângulo, conhecendo as
medidas de seus lados

Álgebra
 Compreender as funções como
relações de dependência unívoca entre
duas variáveis e suas representações
numérica, algébrica e gráfica.

 Reconhecer funções do 1º e 2º graus
representadas por tabelas, fórmulas ou
gráficos e representá-las graficamente

 Resolver problemas com funções do
1º e 2º graus, realizando, se necessário, a
interpretação e análise gráficos

Estatística
 Obter os valores de medidas de
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Componente Curricular: Matemática e PD 02

Professor(a): Ana Lúcia Ano/Turma: 9º ano / 9A 9B 9C 9 D Ano

Letivo: 2021
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS e EDUCAÇÃO PARA A

SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTO e LUDICIDADE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE

N, Z, Q, irracionais e reais e sua

representação na reta real.

 Efetuar cálculos com números reais,

inclusive potências com expoentes

fracionários.

 Utilizar conhecimentos sobre

números reais para expressar e realizar

operações relacionadas ao nosso

cotidiano buscando resolução de

problemas e tomadas de decisões.

 Verificar experimentalmente o

Teorema fundamental das proporções

para compreender o Teorema de Tales.

 Aplicar o Teorema de Tales na

resolução de problemas.

 Aplicar os conceitos de seno,

cosseno e tangente dos ângulos notáveis

na resolução de problemas.

Números

 Resolver e elaborar problemas,

envolvendo cálculo de porcentagens e

juros simples e compostos relacionados a

situações reais de consumo.

tendência central de uma pesquisa

estatística (média aritmética simples,

média aritmética ponderada, moda e

mediana) com a compreensão de

seus significados e relacioná-los com

a dispersão de dados, indicada pela

amplitude.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 05 DE BRASÍLIA

SQS 408 ÁREA ESPECIAL – CEP: 71 257 000 – TEL: 3901-1521

cef05brasilia.ppc@edu.se.df.gov.br

Planejamento Anual 2021 - Teatro

Oitavos anos

1º Bimestre

Levando-se em conta que a maioria dos alunos não teve aulas de Teatro

durante os Anos Finais do Ensino Fundamental, é interessante começar o ano com um

resumo histórico do princípio do Teatro Ocidental, seguido dos conceitos e elementos

básicos da Arte, portanto o conteúdo do primeiro bimestre é:

Origens do Teatro Ocidental - O Teatro Grego Antigo

 A lenda de Téspis

 Arquitetura básica dos anfiteatros

 Estrutura básica dos diálogos

 Autores cujas obras ainda tem cópias conhecidas

 Elementos e conceitos básicos de Teatro

 Terminologia e jargões teatrais

 Elementos primordiais: elenco, texto e público

 Elementos complementares: cenografia, iluminação, figurinos,

ambiente acústico, maquiagem.

2º Bimestre

 Teatro Elisabetano - William Shakespeare

 Biografia e controvérsias sobre sua existência

 Análise de estrutura textual e estilo de escrita

 Temas principais e agrupamentos posteriores da obra do autor

 Análise textual: Romeu e Julieta, Hamlet, Ricardo III

mailto:cef05brasilia.ppc@edu.se.df.gov.br
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3º Bimestre

 Commédia Dell’Arte

 História do movimento

 Canovaccio e Roteiro

 Análise textual: Arlequim - Servidor de dois amos (Goldoni), Escola de Mulheres

(Molière)

4º Bimestre

 Diferenças de estilo e temas entre os teatros Romântico, Realista e Naturalista

 Momentos históricos e análise básica dos movimentos

 Estudo do Naturalismo através de análise de textos brasileiros de Arthur Azevedo
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 05 DE BRASÍLIA

SQS 408 ÁREA ESPECIAL – CEP: 71 257 000 – TEL:3901-1521

cef05brasilia.ppc@edu.se.df.gov.br

Planejamento Anual 2021 - Teatro

Nonos anos

1º Bimestre

Levando-se em conta que a maioria dos alunos não teve aulas de Teatro

durante os Anos Finais do Ensino Fundamental, é interessante começar o ano com um

resumo histórico do princípio do Teatro Ocidental, seguido dos conceitos e elementos

básicos da Arte, portanto o conteúdo do primeiro bimestre é:

 Origens do Teatro Ocidental - O Teatro Grego Antigo

 A lenda de Téspis

 Arquitetura básica dos anfiteatros

 Estrutura básica dos diálogos

 Autores cujas obras ainda tem cópias conhecidas

 Elementos e conceitos básicos de Teatro

 Terminologia e jargões teatrais

 Elementos primordiais: elenco, texto e público

 Elementos complementares: cenografia, iluminação, figurinos,

ambiente acústico, maquiagem.

mailto:cef05brasilia.ppc@edu.se.df.gov.br
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2º Bimestre

 Semana de Arte Moderna de 1922

 Influências do Modernismo Europeu

 Ausência do Teatro na Semana de Arte Moderna

 Teatro Brasileiro pré-modernismo: Teatro de Revista

 Principais grupos teatrais brasileiros do princípio do século XX

 TBC - Teatro Brasileiro de Comédia

 Arena

 Oficina

 Teatro Experimental do Negro

 Os Comediantes (grupo amador de Zbiniew Ziembinski)

3º Bimestre

 Início do Modernismo no Teatro: Nelson Rodrigues

 Vestido de Noiva: Aspectos técnicos do espetáculo que fizeram com que fosse

considerado o princípio do Modernismo no teatro brasileiro.

 Biografia de Nelson Rodrigues

 Principais temas

 Controvérsias e relação com a ditadura militar

 Importância histórica

4º Bimestre

 Principais teatrólogos brasileiros do século XX e análise de algumas de suas obras

 Augusto Boal - “Teatro do Oprimido” (livro)

 Gianfrancesco Guarnieri - “Eles não usam black tie” (peça)

 Plínio Marcos - personagens e linguagem do “submundo”

 Ariano Suassuna - Retorno dos “Autos” no Teatro
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Projeto Brincar de Viver

REPLANEJAMENTO PARA 2020/2021 - PD3

PROFESSORA: MÔNICA NEVES PEREIRA-
202.738-0

SUMÁRIO

1- INTRODUÇÃO

2- ORGANIZAÇÃO PARA
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO
PROJETO

3- PLANO DE AÇÃO

3.1- OBJETIVOS

3.2- METAS

3.3- AÇÕES

3.3.1- PRIMEIRO BIMESTRE

3.3.2- SEGUNDO BIMESTRE

3.3.3- TERCEIRO BIMESTRE

3.3.4- QUARTO BIMESTRE

4- AVALIAÇÃO

5- CRONOGRAMA

6- REFERÊNCIAS
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BRINCAR DE VIVER

Quem me chamou

Quem vai querer voltar pro ninho E redescobrir

seu lugar

Pra retornar

E enfrentar o dia-a-dia Reaprender a

sonhar

Você verá que é mesmo assim Que a história

não tem fim Continua sempre que você

Responde sim à sua imaginação A arte de

sorrir

Cada vez que o mundo diz não

Você verá

Que a emoção começa agora Agora é

brincar de viver

E não esquecer

Ninguém é o centro do universo Assim é

maior o prazer
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Você verá que é mesmo assim Que a história

não tem fim Continua sempre que você

Responde sim à sua imaginação A arte de

sorrir

Cada vez que o mundo diz não

E eu desejo amar todos

1- INTRODUÇÃO

Dentro do âmbito escolar nos deparamos muitas vezes com situações inesperadas,

onde as mudanças acontecem e nos vemos buscando metodologias mais acessíveis com o

intuito de atingir nossos objetivos. Mas mesmo com as mudanças, não podemos lançar
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mão de fundamentos que servem como pilares da educação. Neste ano de 2021, em

função da pandemia, houve a necessidade de investir na mudança das estratégias dentro

do conteúdo da matéria de Práticas Diversificadas 3 (PD3). Essa mudança se fez

necessária, pois agora existe um elo entre todos os conteúdos programáticos de forma

interdisciplinar para ajudar o aluno em sua caminhada, auxiliando- o também na sua

aprendizagem. O PROJETO BRINCAR DE VIVER traz a ideia de que o aluno terá a

oportunidade de ter contato com o universo do futuro de uma forma lúdica através de

temas do cotidiano, saúde e cultura.

2- ORGANIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO
PROJETO

O projeto para PD3 surgiu no final do ano de 2020 durante as coordenações

pedagógicas, tendo em vista a escolha de estratégias e objetivos para PD3, no ano de

2021. Na semana pedagógica no início de 2021 formulamos todo o projeto que foi

disponibilizado para apreciação da comunidade escolar e será implementado já no primeiro

bimestre de 2021.

3- PLANO DE AÇÃO

3.1- OBJETIVOS

• Mostrar a importância da prevenção e combate ao COVID 19 através do

desenvolvimento do tema: Saúde nas Escolas, além de compartilhar informações para o

retorno seguro ao ensino híbrido, quando for possível.

• Auxiliar na criação do hábito de estudo fazendo uma reflexão já desde o início, do

tempo gasto durante o dia com as diversas tarefas do cotidiano.

• Melhorar o desempenho escolar dos estudantes dos Anos Finais do Ensino

Fundamental através do LETRAMENTO, que quando bem articulado, leva o aluno a uma

aprendizagem mais significativa.

• Desenvolver uma formação crítica e reflexiva dos estudantes do Ensino Fundamental.

• Reduzir os índices de evasão escolar e retenção com a adoção de temas importantes

para a formação do cidadão.
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• Implementar metodologias em sala de aula que garantam uma participação mais

efetiva do estudante na construção do conhecimento, para que o aluno possa também

levar esse conhecimento para a vida cotidiana fora do ambiente escolar.

3.2- METAS

• Reduzir, ao final de 2021, em 20% os índices de retenção e evasão nos anos finais

do Ensino Fundamental. No ano de 2022, em 25% e assim sucessivamente.

3.3- AÇÕES

3.3.1- PRIMEIRO BIMESTRE

• Reflexão e debate sobre Netiqueta: que é o conjunto de boas maneiras e normas

gerais de bom senso que proporcionam o uso da internet de forma mais amigável, eficiente

e agradável.

• Prevenção e combate ao COVID-19 no período da pandemia.

• Entendimento da necessidade dos hábitos de higiene e de uma boa noite de sono

para uma vida saudável.

• Importância da atividade física na vida do aluno e noções básicas de primeiros

socorros.

• Conhecimento do que é uma dieta saudável e desenvolvimento da consciência da

saúde humana a partir do consumo dos alimentos essenciais à sua preservação.

• Preenchimento da atividade RODA DA VIDA ATUAL, onde o aluno poderá visualizar a

divisão de tarefas da vida cotidiana dentro das 24 horas diárias e finalizando com a o

preenchimento da RODA DA VIDA IDEAL, após debate e reflexão sobre o que seria o ideal

para que se tenha uma vida saudável e feliz.
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3.3.2- SEGUNDO BIMESTRE

• Conhecimento dos instrumentos de uma orquestra.

• Desenvolvimento da habilidade auditiva para identificar os sons dos

principais instrumentos da orquestra.

• Leitura e interpretação de textos com temas voltados para letras demúsicas.

• Conhecimento dos Artistas clássicos desde a idade média até a atualidade.

• Músicas clássicas mais conhecidas no mundo.

3.3.3- TERCEIRO BIMESTRE

• Conceituando Educação Financeira.

• Economia doméstica.

• Conscientização de economia dos recursos naturais.

• Organização do ambiente focando na economia.

• Entendimento da importância do Empreendedorismo nos dias atuais e seu

funcionamento.

• Propaganda e Marketing

• Elaboração de uma empresa fictícia contemplando tudo o que é necessário para

sua criação até a sua divulgação.

3.3.4- QUARTO BIMESTRE

• Conceito de Autoestima

• Compreendendo a importância do cuidado consigo mesmo e do amor próprio.

• Debate sobre o tema: Consciência Negra.

• Reflexão sobre a moda atual para jovens e seu uso correto.
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• Conhecimento de regras básicas de etiqueta.

• Culminância Cultural com Show de Talentos já no ensino presencial.

4- AVALIAÇÃO

A avaliação será feita pelo professor de PD3 ao final de cada bimestre que

deverá ser registrada no diário de classe. A avaliação do projeto será feita através da

análise das causas do sucesso ou insucesso do trabalho pedagógico no final do ano

vigente.
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5- CRONOGRAMA

As aulas de PD3 têm uma carga horária de 01(uma) aula por semana e serão

ministradas de acordo com o cronograma abaixo:

Primeiro
Bimestre

Semana 1 Aula de apresentação e acolhimento.

Semana 2 Conceito de Netiqueta.

Semana 3 Informações importantes para prevenção do COVID-19,

como uso do álcool em gel, máscaras etc.

Semana 4 Hábitos de Higiene.

Importância do sono.

Semana 5 Importância da atividade física.

Noções básicas de primeiros socorros.

Semana 6 Brincadeiras e jogos do tempo da vovó

Brincadeiras lúdicas para os dias atuais.

Semana 7 Explicação e preenchimento do exercício a RODA DA VIDA

ATUAL.

Semana 8 Explicação e preenchimento do exercício a RODA DA VIDA

IDEAL.

Semana 9 Montagem de uma rotina de estudos com participação do SOE

Semana 10 Avaliação Final do bimestre.
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Segundo
Bimestre

Semana 1 Conceito e funcionamento da Orquestra.

Semana 2 Importância do Maestro.

Teste para saber se você conhece música clássica.

Semana 3 O som do Piano.

Semana 4 O som do Violino.

Semana 5 O som do Violoncelo.

Semana 6 Interpretação da letra da música: Brincar de Viver.

Semana 7 Interpretação da letra da música: Estrela do Mar.

Semana 8 Artistas clássicos mais conhecidos: Beethoven,

Vivaldi, Mozart, Tchaicovsky,

Liszt, Chopin e Sebastian Bach.

Semana 9 Artistas clássicos da atualidade: Lola Astranova, Lindsey

Stirling, Hauser, Lang Lang, Plácido Domingo, Luciano

Pavarotti, Andrea Bocelli, Yanny , artistas nacionais mais

conhecidos, entre outros.

Semana 10 Avaliação Final do bimestre.
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Terceiro
Bimestre

Semana 1 A importância dos números em nossas vidas.

Semana 2 O que é Educação Financeira.

Semana 3 Para que serve a Educação Financeira.

Semana 4 Economia doméstica: Como economizar e evitar desperdício.

Semana 5 Economizando os recursos naturais: ÁGUA nosso bem mais

precioso.

Semana 6 Organização ajuda a evitar o desperdício.

Semana 7 O que é Empreendedorismo e sua importância: Criação de

uma Empresa fictícia.

Semana 8 Propaganda e Marketing: Criação da identidade visual da

Empresa fictícia.

Semana 9 Apresentação da Marca fictícia criada, apresentando também

seus custos fixos e variáveis.

Semana 10 Avaliação Final do bimestre.
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Quarto
Bimestre

Semana 1 O que é autoestima.

Semana 2 Aprenda a se valorizar.

Semana 3 Debate sobre o tema: Consciência Negra.

Semana 4 Brasileiros: mistura de raças.

Semana 5 Moda para os jovens na atualidade e como se vestir

corretamente.

Semana 6 Regras básicas de etiqueta.

Semana 7 Quem é você? Mostre o seu talento.

Semana 8 Avaliação final do bimestre.

Semana 9 Show de talentos.

Semana 10 Show de talentos.

“ E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de
mim é amor; e a outra metade também”.Oswaldo Montenegro

FI
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 05 DE BRASÍLIA

SQS 408 ÁREA ESPECIAL – CEP: 71 257 000 – TEL:3901-1521
CRONOGRAMA DE AULA DOS 7os B,C,D - 2021

DATA CONTEÚDO DATAS ESPECÍFICAS

1º Bim. Oficial 08/03-11/05

1º Bimestre 08/03-08/05

1º Mês 08/03-10/04

Acolhimento 08/03-(13/03_SEG) Acolhimento e Avaliação Diagnóstica

Atividade 01 15/03-19/03 Geodinâmica e Efeito estufa

Atividade 02 22/03-(27/03_TER) Água no planeta: tatamento de água e
esgoto

Conscientização para o uso sustentável da
água

Atividade 03 29/03-01/04 Água cinza, esgoto e lixo orgânico caseiros

Atividade 04 05/04-(10/04_QUA) Respiração e fotossíntese

2º Mês 12/04-08/05

Atividade 05 12/04-16/04 Impactos Ambientais no ar

Atividade 06 19/04-(24/04_QUI) Impactos ambientais na água

Atividade 07 26/04-30/04 Impactos ambientais no solo

Atividade 08 03/05-(08/05_SEX) Revisão e exercícios de fixação Semana de educação para a vida

2ºBim.Oficial 12/05-16/07

2º Bimestre 10/05-16-07

3º Mês 10/05-11/06
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CRONOGRAMA DE AULA DOS 7os B,C,D - 2021

DATA CONTEÚDO DATAS ESPECÍFICAS

Atividade 09 10/05-14/05

Níveis de Organização da Vida,

Fatores Bióticos e Abióticos

Atividade 10 17/05-21/05 Biomas Terrestres e Biologia da
conservação

DN Combate à Exploração Sexual de

Crianças e Adolescentes

Atividade 11 24/05-(29/05_SEG) Biomas Brasileiros Semana do Brincar

Feriado 03/06-06/06

3/6 - Dia Nacional da Educação Ambiental

Atividade 12 07/06-11/06 Cerrado

4º Mês 14/06-16/07

Atividade 13 14/06-(19/06_TER) Ecossistemas e espécies ameaçadas

Atividade 14 21/06-25/06 Biomassa e teia alimentar

Atividade 15 28/06-02/07 Relações Ecológicas

Atividade 16 05/07-(10/07_QUA) Revisão e Exercícios de Fixação

Recuperaçã

o

12/07-16/07 Atendimentos individuais / Conselho de

Classe

RECESSO 17/07-01/08

3ºBim.Oficial 02/08-13/10

3º Bimestre 02/08-01/10

5ºMês 02/08-27/08

Atividade 17 02/08-06/08 Sistema Respiratório

Atividade 18 09/08-13/08 Sistema Digestório 11/08 - Dia do Estudante

Atividade 19 16/08-20/08 Sistema Circulatório 17/08 - Dia do Patrimônio Cultural

Atividade 20 23/08-27/08 Sistema Urinário
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CRONOGRAMA DE AULA DOS 7os B,C,D - 2021

DATA CONTEÚDO DATAS ESPECÍFICAS

6º Mês 30/08-01/10

Atividade 21 30/08-03/09 Saúde e imunidade

Feriado 04/09-07/09

Atividade 22 13/09-17/09 Viroses Semana da Prevenção ao Uso de Drogas
no DF

Atividade 23 20/09-24/09 Bacterioses e Fungioses

Atividade 24 27/09-01/10 Protozooses e Verminoses 21/09 Dia Nacional de Luta das Pessoas

com Deficiência

4º Bimestre 04/10-22/12

7º Mês 04/10-05/11

Atividade 25 04/10-08/10 Força e movimento

Feriado 09/10-12/10

Atividade 26 18/10-(23/10)_QUI Máquinas simples

Atividade 27 25/10-29/10 Máquinas compostas Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Atividade 28 03/11-(05/11_SEX) Revisão e exercícios de Fixação

8º Mês 08/11-22/12

Atividade 29 08/11-12/11 Temperatura e Calor, Estados Físicos da

Água

12-11_Uso sustentável da água

Feriado 13/11-15/11

Atividade 30 16/11-19/11 Propagação de Calor 20/11 Dia Nacional da Consciência Negra

Atividade 31 22/11-26/11 Máquinas Térmicas

Feriado 27/11-30/11
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CRONOGRAMA DE AULA DOS 7os B,C,D - 2021

DATA CONTEÚDO DATAS ESPECÍFICAS

Atividade 32 06/12-10/12 Revisão e exercícios de Fixação

Recuperação 13/12-(18/12_SEG) Atendimentos individuais / Conselho de

Classe

Encerramento 20/12-22/12 Entrega de notas / Confraternização
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