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Apresentação

O Projeto Político Pedagógico do CEF 15 do Gama, que agora

chega às mãos do leitor, é fruto de uma reflexão conjunta entre todos os

envolvidos no processo educativo que, baseando-se nos resultados do

diagnóstico realizado sobre a realidade da escola, o Índice de Desenvolvimento

da Educação Básica e os resultados da avaliação externa Prova Brasil.

Buscamos refletir sobre quais conhecimentos, quais saberes e significados

devem ser privilegiados no trabalho educativo para dar conta do pleno

desenvolvimento humano. Precisamos encontrar caminhos que respeitem o

tempo de aprendizagem e a experiência de vida dos que estão em busca do

seu aperfeiçoamento, além de redefinir a lógica que organiza o trabalho

docente, a aprendizagem do aluno, a participação da comunidade e a utilização

do tempo e do espaço escolar.

Diante do cenário inédito que enfrentamos, é necessário planejar

ações para as mudanças e reinvenção das práticas educativas no contexto do

chão da escola..Diante da complexidade, frente à pandemia COVID-19,

medidas necessitam ser adotadas de forma articulada com toda a nossa

comunidade escolar.

Confiantes em uma gestão democrática, partiremos da premissa de

contextualização de possíveis replanejamentos, revisando e alterando ações a

fim de formular estratégias que garantam as aprendizagens.

Esta proposta não pretende ser um produto acabado, pois

entendemos que a sua construção representa um processo contínuo, que

objetiva a avaliação formativa do ensino ministrado. Para nós, construir um

Projeto Político Pedagógico significa enfrentar o desafio da mudança e da

transformação, tanto na forma como a escola organiza seus processos de

trabalho como na gestão que é exercida pelos interessados.

Há que se destacar que a nossa escola desenvolve o Projeto de

Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI) , para que a Proposta1

1Referendado pelas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo
Integral do DF, 26 de Janeiro de 2018.



Pedagógica formulada seja efetivada, deve ser compartilhada pelos seus

pares. Tentaremos sempre lembrar Paulo Freire, na expectativa de atingirmos

nosso objetivo: “Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta,

impaciente, permanente, que os homens fazem do mundo, com o mundo e

com os outros”.

Sabemos que a escola exigida pelos novos tempos deve reconstruir-se

em seu contexto imediato e concreto, onde os cidadãos vivem o seu cotidiano.

Isto significa repensá-la em suas dimensões de espaço cultural instituído como

expressão das políticas da educação vigente, de grupos, de toda uma

comunidade educativa, que pensa, repensa, organiza e conduz o processo de

construção do conhecimento coletivamente e da própria formação, em que se

integram as práticas efetivas e a ciência que delas se infere para conduzi-las

com maior segurança.

A Lei nº. 9.394/96 prevê no seu artigo 12, inciso I, que “os

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do sistema

de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta

pedagógica”. O preceito legal indica que a escola deve assumir a

responsabilidade de refletir sobre a concepção, execução e avaliação do

processo educativo. A construção do Projeto Político Pedagógico do Centro de

Ensino Fundamental 15 do Gama reflete essa proposição em conformidade

com as Diretrizes Pedagógicas para a Organização escolar do 3º Ciclo para as

Aprendizagens, 2014, às Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a

Educação Em Tempo Integral do DF, 26 de Janeiro de 2018 e a Base nacional

Curricular Comum (BNCC), versão final.

De acordo com a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que instituiu

o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, esta determina e

regulamenta a educação básica em tempo integral e os anos iniciais e finais do

ensino fundamental (art.10, § 3º), indicando que a legislação decorrente deverá

normatizar essa modalidade de educação. Nesse sentido, o decreto nº

6.253/07, ao assumir o estabelecido no Plano Nacional de Educação, definiu

que se considera “educação básica em tempo integral a jornada escolar com

duração igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo,



compreendendo o tempo total que um mesmo estudante permanece na escola

ou em atividades escolares” (art. 4º).

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, desde 2013,

visando materializar a almejada Educação Integral, como produto de estudos

pedagógicos, sociológicos e filosóficos, propõe um novo formato educacional

que provoque mudanças na sociedade e na escola enquanto produto

desta.Nesta perspectiva de trabalho, surge a necessidade de que haja a

ampliação do tempo de permanência do estudante na escola, sendo este

tempo maior destinado a ampliação das oportunidades educacionais e

concomitantemente devendo isto acontecer mediante ampliação dos espaços

educativos.

Frente a essa perspectiva, surge o Projeto Piloto de Educação Integral

em Tempo Integral – PROEITI que pretende oferecer uma educação por inteiro

em um turno integral rimando quantidade e qualidade educacionais para que

nossos estudantes tenham oportunidades de desenvolvimento dos requisitos

necessários para uma vida plena com participação ativa e saudável na

sociedade. O atendimento será realizado todos os dias da semana, num turno

único com duração de 10h diárias.

A nossa escola participa do PROEITI desde 2014. Nos anos de 2014 e

2015, a jornada de permanência dos nossos alunos foi de 10h diárias. No ano

de 2016, atendendo a uma solicitação da nossa comunidade escolar a SEDF

autorizou em caráter experimental a alteração da jornada de permanência

diária dos nossos estudantes para 9h diárias. No ano de 2017 até a presente

data, o Projeto de Educação Integral retorna às 10h diárias de permanência do

aluno. Neste ano de 2021, estamos com o atendimento de aproximadamente

520 estudantes atendidos.

Contudo avanços podem ser citados em relação à melhora dos nossos

índices internos em relação à taxa de aprovação/ reprovação e abandono se

comparadas aos anos anteriores à adesão do PROEITI. No ano de 2016, ao

acessarmos o nosso Índice de Educação Básica observamos que atingimos a

meta em 2015 projetada para 2019 de 4.8.



Em 2017, a nossa escola foi vencedora do Prêmio de Gestão escolar

2017 em nível distrital, cuja premiação além de dar visibilidade ao trabalho que2

é desenvolvido por toda a nossa comunidade escolar, nos proporcionou uma

autoavaliação de todas as dimensões da escola.

Acreditando na importância dos alunos permanecerem na escola por

um período maior de tempo, além das costumeiras cinco horas da escola de

tempo parcial, porque a educação de que necessitamos não poderá ser

desenvolvida por si só e num curto espaço de tempo, mas demanda um

intenso e organizado trabalho escolar que unifique a aprendizagem dos

conhecimentos formais com momentos de atividades diversificadas,

observando os quatro pilares da educação para o século XXI.

No ano de 2019 a grade curricular dos estudantes contemplou a

disciplina de Espanhol como mais uma opção de estudo de uma outra

língua.Iniciamos a implantação da Base Nacional Comum Curricular(BNCC)

para o ensino fundamental anos finais.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de

caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo

das etapas e modalidades da Educação Básica.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), traz para a rotina do

professor a intensificação de um novo olhar sobre a educação: o maior

protagonismo do aluno, a maior inserção da tecnologia e as novas

metodologias de avaliação.

No ano de 2020 reafirmamos o nosso compromisso com a oferta de

educação integral pública e democrática, que possibilita a todos os estudantes

a formação crítica e emancipadora necessária à transformação social. A rotina

escolar mudou drasticamente neste ano, onde tivemos que reformular todo o

planejamento feito para atender às necessidades trazidas pela pandemia.

Para o ano letivo de 2021 é preciso fazer um planejamento escolar,

considerando as mudanças que ocorreram na sociedade e na educação com a

2 Concurso realizado a cada dois anos pelo Conselho Nacional dos Secretários de Educação
(CONSED).



pandemia, seguindo seus princípios e objetivos, mas adaptando-os à realidade

do momento para ir ao encontro das necessidades da comunidade escolar.

O eixo metodológico que propomos para o desenvolvimento dos

conteúdos das diferentes disciplinas tornará possível o trabalho com os temas

que se apresentam no cotidiano e que se revelam como desafios educacionais

da contemporaneidade (a cidadania, a diversidade, a sustentabilidade humana,

a educação ambiental e as relações étnico-raciais), não como apêndices ao

plano curricular, mas situados no corpo das disciplinas, considerando a sua

relevância como norteadores das relações estabelecidas na sociedade

contemporânea. Desta forma, esperamos estar contribuindo para que os

nossos alunos sejam capazes de eleger critérios de convívio pautados na

justiça, na não violência, na não drogadição e na não discriminação.

De acordo com as leis e entidades que regem o Ensino Público do

Distrito Federal, desenvolvemos uma proposta pedagógica que visa atender as

necessidades de nossa comunidade escolar. Nosso Projeto Político

Pedagógico permite articular saber, conhecimento, vivência, comunidade, meio

ambiente, e muito mais. Deriva da prática de um trabalho escolar coletivo,

pertinente, cooperativo e solidário, seja por meio de um processo contínuo de

avaliações ou no desenvolvimento da pedagogia de projetos na perspectiva da

Pedagogia Histórico Crítica.

Assim valorizando não só o ensino do conhecimento produzido

historicamente pela humanidade, como também atividades que tratem da

formação de atitudes, procedimentos e hábitos, procuramos também resgatar

os valores cívicos, culturais, sociais e políticos, ainda como parte da formação

do aluno valorizando a preparação do indivíduo para o exercício consciente da

cidadania.

Entendemos ainda que uma proposta pedagógica só seja possível

de ser executada pela escola com a ação integrada da comunidade escolar.

A organização curricular da nossa unidade escolar tem como

princípio basilar a garantia das aprendizagens para todos os estudantes dos

anos finais do Ensino Fundamental de acordo com as Diretrizes Pedagógicas

de implementação do 3º ciclo para as aprendizagens do DF, sistematizando os



espaços e tempos escolares com vistas às aprendizagens. Destarte na

proposta em ciclos para as aprendizagens ganham relevância a avaliação

formativa e a reorganização do trabalho pedagógico, que devem realizar-se

coletivamente com, entre e para os sujeitos envolvidos na ação educativa.

Assim, o trabalho pedagógico, na lógica dos ciclos, fundamenta-se na

concepção de currículo integrado e de educação integral e na valorização do

trabalho interdisciplinar na construção do conhecimento,considerando as

múltiplas inteligências e os diversos contextos socioculturais em que os

estudantes estão inseridos.

De acordo com essas diretrizes o desafio apresentado para o 3º

Ciclo para as Aprendizagens consiste em superar o ensino fragmentado,

criando experiências educativas que possibilitem a aprendizagem, a inclusão e

o compromisso com a mudança de relações assimétricas de poder. Para o

alcance do objetivo de superação de uma educação marcada pela exclusão, a

proposta do 3º Ciclo articula-se ao Currículo em Movimento da Educação

Básica (SEEDF, 2014) e às demais Diretrizes e Orientações que orientam e

normatizam a educação pública no Distrito Federal.

As Disciplinas estão divididas em dois eixos: eixo da Base Curricular

Comum e o eixo das Atividades Complementares que se subdividem em cinco3

áreas, a saber: Acompanhamento de Português e Acompanhamento de

Matemática, Esportes, Artes e Temas Transversais.

A organização do tempo escolar contempla no turno matutino seis

disciplinas de cinqüenta minutos hora aula e no turno vespertino oficinas com

aulas duplas na sua grande maioria, e algumas disciplinas como Educação

Sócioemocional com apenas uma hora aula e Acompanhamento de Português

e Matemática com duas aulas duplas e uma simples..

Firmamos parcerias com a Universidade de Brasília para o

desenvolvimento do Projeto de Robótica, bem como com o Fundo de Amparo a

Cultura, Centro Olímpico, UNICEPLAC e as Ongs Mulheres do Brasil e

3A Base Nacional Comum e a parte diversificada do Currículo do Ensino Fundamental e Médio
constituem um todo integrado e não podem ser considerado como dois blocos distintos,
conforme dispõe o Art. 10, da Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010.



AMABRASÌLIA, em busca da ressignificação dos espaços de aprendizagens

ofertados por nossa escola.

O Projeto Político Pedagógico tem como meta a valorização da

educação como um instrumento de humanização e de interação social,

proporcionando uma educação de qualidade por meio de um trabalho de

parceria entre pais, alunos e profissionais da educação, num processo

cooperativo de formação de indivíduos plenos e aptos a construir a sua própria

autonomia e cidadania, reconhecendo-se, como ser único, mas também

coletivo. Para alcançarmos este fim, lançaremos mão de todos os recursos e

estratégias nas diversas áreas de ensino, para que haja envolvimento e

interesse por parte do corpo docente e discente, diminuindo o número de

repetências, evasões e procurando construir uma Escola Democrática e de

qualidade.

Por fim, buscamos retratar nossa escola no contexto e nas relações

que através dela se estabelecem.

A elaboração do Projeto Político Pedagógico do CEF 15 do Gama

seguiu a seguinte metodologia:

● Reflexão sobre a Proposta Pedagógica. na Semana Pedagógica,

onde foi apresentada aos pais, alunos e funcionários a necessidade de (re)

elaboração do mesmo, mostrando sua importância no processo

ensino-aprendizagem;

● Constituição dos grupos de trabalhos que fizeram estudos e

reflexões acerca dos objetivos, metas e ações para o ano de 2020;

● Análise dos gráficos de rendimento escolar do ano de 2019;

● Análise do Diagnóstico realizado pela SEDF no ano de 2019;

● Realização do Diagnóstico quanto aos requisitos mínimos

apreendidos pelos alunos para o ano para o qual irá cursar;

● Explanação dos quesitos já discutidos anteriormente pelos grupos

em plenária para consenso das prioridades da escola;

● Elaboração dos projetos coletivos, de área e de Disciplinas

Diversificadas para execução em 2020/2021, levando em consideração as

experiências exitosas anteriores desenvolvidas na escola;



● Sistematização das metas e ações levantadas para (re)

estruturação da Proposta Pedagógica de todos os grupos de trabalhos

envolvidos juntamente com a Coordenação Pedagógica, Supervisão, Serviço

de Orientação Educacional, Sala de Recursos, Serviço de Apoio à

Aprendizagem e Equipe Gestora finalizando a (re) elaboração do Projeto

Político Pedagógico.

● Encaminhamento a CRE para aprovação e publicização junto à

SEDF;

● Apresentação do Projeto Político Pedagógico para toda a

comunidade escolar.



Contextualização e caracterização da escola:

“Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais autêntico da
palavra.”

Anísio Teixeira

Breve Histórico da escola

O Centro de Ensino Fundamental 15 está localizado em área urbana

no Setor Sul do Gama, próximo ao 9º Batalhão de Polícia Militar e próximo ao

Centro de Ensino Médio 03 na EQ 5/11 Setor Sul Gama DF. É uma das mais

novas escolas da cidade, porém sua história tem raízes bastante antigas. O

CEF 15 é oriundo da transformação do Centro Educacional 05 e da Escola

Normal. Esta por sua vez, teve suas origens nos Cursos Normais que

remontam ao tempo do Império, passando pelas reformulações ocorridas com

as Leis Orgânicas do Ensino de 1.946. Dentro deste contexto, começa a



funcionar ainda na década de 60 o Curso Normal, em nível médio destinado a

formar professores para o Ensino Primário.

Na década de 70, com a edição da Lei de Nº. 5.692/71, os Cursos

Normais, juntamente com todo o sistema de ensino, passam por uma

reformulação vinda a se chamar Habilitação ao Magistério e destinando-se a

formar professores para as séries iniciais do 1º grau.

Durante mais de três décadas o Curso de Magistério (de 1.968 até o

ano de 2004) funcionou na cidade formando professores. Cabe destacar, ainda,

o fato da existência da Escola de Aplicação que, mais que um laboratório de

ensino, existiu durante todo este tempo como um Centro de Excelência na

oferta de educação nos anos iniciais da formação do cidadão.

Esta longa permanência dos serviços prestados pela escola fez com

que tenhamos hoje um grande número dos docentes de nossa cidade oriundos

deste curso. Tal história, entretanto, não é linear ou um caminho suave. A

busca por um ensino de qualidade e por melhores condições de trabalho e

consequentemente a melhoria na formação de professores. Podemos lembrar

aqui alguns fatos relevantes tais como: A luta pela construção de um prédio

próprio, desenvolvida nos anos 90 que teve como consequência a mudança

para um espaço provisório no ano de 1991. Esta luta e organização do coletivo

da escola culminaram em 1998 com a mudança para o atual espaço físico bem

como com uma nova proposta para o curso de formação de professores que

passa a ser de duração integral, existindo à época a gestão democrática (uma

conquista da categoria e da comunidade).

Em 1999 com a possibilidade de que a Escola Normal viesse a se

transformar em um Instituto Superior de Educação não houve ingresso de

turmas de 1º ano. No ano seguinte começa a funcionar o Ensino Médio regular.

Os anos de 2000/2001 apontam para mais luta em prol da formação de

professores, com um novo governo – que deixa de sinalizar para a instalação

do Instituto Superior fortalecendo o curso de Magistério. Ocorreu o ingresso de

novas turmas de 1º ano em 2001. Tal fato, entretanto, não significa a

continuidade do curso que se encerra em 2004, após um processo de

desmonte gradual. Durante este tempo vão se introduzindo turmas de Ensino



Médio até que, finalmente, em 2005 com um processo de reordenamento da

Rede Educacional do Distrito Federal, um Centro de Ensino Fundamental traz

suas turmas de ensino fundamental séries finais para funcionar junto ao Ensino

Médio da Escola Normal.

Em 2005, conforme a Portaria, a Escola Normal teve a sua

denominação mudada para Centro Educacional 05.

Em 2006 e 2007, a escola atendeu alunos do Ensino Médio, Ensino

Fundamental Séries Finais, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Especial.

Em 2007, a quantidade de alunos atendida nos turnos matutino e

vespertino era de aproximadamente mil alunos por turno, superlotando as salas

de aulas, que quando da construção foram projetadas para atendimento aos

alunos do curso normal. Neste contexto a arquitetura da escola que não fora

projetada para atendimento de tamanha clientela contribuiu para que a

qualidade do ensino ofertado ficasse comprometida.

Algumas salas que funcionavam no "Shoppinho" (nome dado a um

bloco de salas da escola, onde as salas são muito próximas umas das outras e

que funcionava a escola de aplicação quando da escola normal), a acústica do

espaço físico não comportava a quantidade de alunos, tornando o ambiente

com um barulho ensurdecedor, prejudicando as turmas e a qualidade das

aulas.

Devido ao elevado número de alunos nos turnos o índice de

violência aumentou consideravelmente e a expectativa do sucesso escolar para

uma grande parte dos alunos foi frustrada.

Ante o exposto o Conselho Escolar convocou a comunidade

educativa para uma reunião. Nesta reunião foi elaborado um documento

solicitando à Coordenação Regional de Ensino do Gama que tomasse

providências quanto à problemática vivenciada pela escola.

A Coordenação Regional de Ensino em comunicação com a

Secretaria de Educação resolve alterar a tipologia da escola para o ano de

2008, ofertando ensino fundamental séries finais, remanejando os alunos do

ensino médio para outra escola.



Em 2008, de acordo com a portaria nº. 389 13 de novembro de 2007

a escola passou a ser denominado Centro de Ensino Fundamental 15 do

Gama, com um quantitativo de 1.240 alunos divididos nos dois turnos.

A direção atual foi eleita em Dezembro de 2007 de acordo com a lei

4.036 de outubro de 2007 que versava sobre a Gestão Compartilhada, para o

biênio 2008-2009.

Em 2010, a direção passou pelo Referendo, contemplada por esta

mesma Lei onde alcançou 97% de aprovação, permanecendo de 2010 a

agosto de 2012.

Em setembro de 2012, passou pelo processo de Gestão

Democrática Lei 4751/2012, atingindo aproximadamente 95% dos votos válidos

para um mandato de setembro de 2012 a dezembro de 2013. Neste processo

houve a mudança da vice-direção, participando do pleito a professora Cláudia

Vieira de Sousa Ramos.

No dia 27 de Novembro de 2013 passamos novamente pela eleição

de toda a comunidade escolar de acordo com a Lei de Gestão Democrática

4.751/2012, Portaria 254 de 01/10/2013 e Edital nº 11 de 01/10/2013, obtendo

93% dos votos válidos para o Triênio 2014 a 2016.

No ano de 2014, assumimos o desafio da implantação do Projeto de

Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI). A semente da Educação

Integral se fazia presente em nossa escola desde 2008 com a adesão ao

projeto Mais Educação. O PROEITI visa à busca de uma educação integral,

que pense o ser humano como sujeito inteiro e singular, incapaz de evoluir em

sua plenitude senão pela conjugação de suas capacidades integrais.

Sabemos que a escola que se propõe a este desafio está sujeita ao

enfrentamento de muitas barreiras. Uma delas é que não podemos colocar a

educação como função de responsabilidade unicamente só da escola. A mera

extensão do tempo de jornada discente, sem a necessária provisão, por parte

dos governos, de recursos financeiros e humanos de qualidade e em

quantidade “inauditas”, por si só não basta. Necessitamos, também, de

objetivos educacionais bem definidos e compartilhados com a comunidade



escolar que dêem resposta às reflexões acerca de que tipo de homem se quer

formar, e para qual sociedade.

Estamos diante de um cenário de quebra de paradigmas da forma

de conceber e trabalhar com a educação integral, haja vista a superação de

barreiras culturais, que perpassam as relações interpessoais e de poder no

caráter organizacional da escola, impregnado de heranças burocráticas,

tecnicistas e formalistas. Torna-se um desafio trabalhar a ressignificação das

ações pedagógicas.

Foi um ano de grandes expectativas e desafios.A ampliação da

jornada escolar ao colocar em questão o tempo de permanência dos alunos

sob responsabilidade da escola, dentro ou fora dela, destaca não mais o tempo

para o ensino e sim o tempo para a aprendizagem. Sentimo-nos desafiados.

Em 2015, demos continuidade no PROEITI com permanência dos

alunos de dez horas diárias.

Em 2016, o projeto foi executado com permanência dos alunos de

9h diárias a título de experiência e algumas Disciplinas Diversificadas foram

substituídas por outras de maior interesse dos alunos.

Já em 2017, a permanência dos estudantes foi de 10h diárias. Se

valendo da mesma ousadia de Anísio Teixeira com expectativas de que as

dificuldades enfrentadas por nós nos anos anteriores sejam sanadas optamos

pelo prosseguimento do PROEITI no ano de 2019.

Acreditamos na Educação Integral e vamos lutar por essa proposta,

apesar de sabermos que a Educação Integral será o resultado dessas

condições e daquilo que for criado e construído por nós.

A nossa clientela está formada basicamente por dois grupos de

alunos: de um lado cerca de 60% de alunos oriundos de escolas classes aqui

mesmo do Gama e que residem na cidade; por outro lado cerca de 40% de

alunos vindos de escolas do entorno e que residem nestas cidades.

No ano de 2018, os nossos estudantes foram 561 estudantes

matriculados: 129 alunos de 6º ano, 137 alunos de 7º ano, 139 estudantes de

8ºano, 119 estudantes do 9º ano, CE DI A 11 estudantes, CD DI B 12



estudantes, CE DI C com 10 estudantes, TGD com 02 estudantes e CE TGD

02 estudantes.

No ano de 2019, a organização do Trabalho Pedagógico da nossa

escola teve como norte as Diretrizes Operacionais e Pedagógicas da Educação

Integral, datada de 08 de agosto de 2018. A permanência dos estudantes na

escola é de 10h diárias e as disciplinas estão organizadas da seguinte forma:

Disciplinas da Base Comum do Currículo no turno Matutino e as Disciplinas da

Parte flexível do currículo estão concentradas no turno vespertino.

Em 2019 os estudantes matriculados foram distribuídos em cinco

turmas de sexto ano, cinco turmas de sétimo ano, cinco turmas de oitavo ano e

quatro turmas de nono ano, totalizando 19 turmas. Nas classes especiais foram

ofertadas 4 turmas sendo duas turmas de DI no turno matutino e 3 turmas de

TGD no turno vespertino.

No ano de 2020 assume a gestão da escola a equipe eleita no ano

de 2019. A professora Ana Élen Ferreira Moitinho na condição de diretora e a

professora Sabrina Maria Rosa Andrade. Permanece a oferta da educação

integral com permanência dos nossos estudantes de 10h diárias. Algumas

disciplinas da grade curricular da Parte Flexível, após avaliação dos

estudantes, foram alteradas para outras dentre as quais destacamos :

Educação socioemocional, Educação tecnológica e Empreendedorismo.

Os estudantes matriculados estão distribuídos em seis turmas de

sexto ano, cinco turmas de sétimo ano, quatro turmas de oitavo ano e quatro

turmas de nono ano, totalizando 19 turmas. Temos mais duas turmas de DI no

turno matutino e 3 turmas no vespertino, sendo duas turmas de DI e uma turma

de  TGD.

Em meados do mês de março do corrente ano nos deparamos com a

pandemia de Covid 19. Uma das primeiras medidas tomadas pelo governo do

Distrito Federal foi o fechamento das escolas.

O desafio fundamental da escola passou a ser a adequação ao novo

cenário imposto pela pandemia. Uma das medidas tomadas foi a inclusão da

modalidade de ensino remoto, por meio de ambiente virtual de aprendizagem

como alternativa à interrupção das atividades presenciais. Esse dispositivo



emerge para a manutenção do vínculo com a escola e a continuidade das

aprendizagens.

Deve-se reconhecer, entretanto, que as circunstâncias extraordinárias,

sob as quais qualquer provável modalidade alternativa de educação poderia

continuar durante a Pandemia, tornam virtualmente impossível para que as

escolas alcancem os mesmos objetivos.

Isto exige a reorientação das metas curriculares e a definição do que

deve ser aprendido durante o período de distanciamento social. Para isso,todos

nós nos reinventamos. A nossa prioridade chave foi o bem-estar dos nossos

alunos e profissionais de educação. A manutenção de relações sociais efetivas

entre alunos e educadores contribuiu para esse objetivo.

Se reinventar com ferramentas e instrumentos tecnológicos foi uma

alternativa desafiadora para toda a nossa comunidade escolar, considerando a

necessidade da continuidade de seus processos de aprendizagem e ensino.

Sendo assim, as aulas passaram a ser feitas em formato Educação à distância

- EaD/Remoto.

No entanto, não podemos deixar de ressaltar que existem dificuldades

inerentes a interação online, visto que uma parte dos nossos estudantes ainda

não tem acesso à internet e a ferramentas de tecnologia como o computador, o

que dificulta os encontros virtuais entre alunos e professores em tempo real.

Como alternativa, produzimos o Kit material impresso para esses estudantes.

No ano de 2021 estamos dando continuidade às aprendizagens na

modalidade remota.

No ano de 2021 a Vice-Diretora professora Sabrina Maria Rosa Andrade

solicitou exoneração do cargo, assumindo em seu lugar por indicação do

Conselho Escolar e a Assembléia Escolar a professora Denise Alves Costa

Duarte.



Identificação

Legislação que credencia a Escola: Portaria 389, de 27 de novembro de

2017.

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

CGC: Nº. 00.394.676/0001-07

Endereço: Anexo do Palácio do Buriti – 9º Andar – Brasília – DF.

Telefone: (61) 3224.0016 – 3225.1266

Fax: (61) 3213.6360

E-mail: se@se.df.gov.br

Data da Fundação: 17 de junho de 1960

Registros: FEDF – Fundação Educacional do DF – Decreto nº. 48.297 de

17.06.60

Secretária de Educação: Hélvia Miridan Paranaguá Fraga

Caracterização da Escola (Identidade)

Nome da escola: Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama

Endereço: EQ 05/11 área Especial Setor Sul Gama-DF

CEP: 72415-300

CNPJ: 01.698.136/0001-80

Telefone: (61) 3901-8077

Fax: 3901.8075

E-mail: cef15.cregama@gmail.com

Código INEP: 53003071

Localização: A Escola está localizada em área urbana no Setor Sul do Gama,

próximo ao 19º Batalhão de Polícia Militar e próximo ao Centro de Ensino

Médio 03 do Gama.

Coordenação Regional de Ensino: Cássia Maria Marques Nunes

Autorização e Reconhecimento: Portaria nº 22-SE, de 29 de janeiro de 2001

Turnos de Funcionamento: 18 Turmas em horário Integral com jornada diária

de 10 horas, 03 turmas de Ensino Especial Classe Multisseriada com jornada

mailto:cef15.cregama@gmail.com


de 05 horas diárias. 02 turmas de Ensino especial TGD com jornada de 5 horas

diárias.

1. Núcleo Gestor:

Diretora: Ana Élen Ferreira Moitinho

Vice Diretora: Denise Alves Costa Duarte

Supervisor Pedagógico: Ana Paula de Araújo Macedo

Administrativo: Igor da Silva Rosa

Chefe de Secretaria: Ricardo Machado Paiva Aleixo

Área de Exatas: Tarcísio Ferreira Cavalcante

Área de Humanas: José Carlos Cardoso Moitinho

Área de Códigos: Cristina Pereira da Costa Santana

Educação Integral: Tatiane Faria de Brito

Orientador Educacional: Cláudia Ribeiro da Cunha

Apoio à Educação Integral: Gloracy dos Santos Carvalho

Biblioteca: Adriana da Silva Assis

Sala de Recursos: Isaura Henderson Menezes e Eloísa Alves dos Santos

Freitas.

Apoio a Aprendizagem: carência



Docentes: 65 docentes

Auxiliares em Educação: 06 auxiliares

Servidores Terceirizados: Limpeza: 13 funcionários; Copa e Cozinha: 05

funcionários;

Serviço de Vigilância Empresa Confederal: 04 funcionários.

Educador Social Voluntário: 22 Educadores Sociais Voluntários.

● 18 salas de Aula;

● 03 Salas de Ensino Especial;

● 01 sala de Coordenação Pedagógica;

● 01 sala de Leitura;

● 01 Biblioteca;

● 01 Sala de Reuniões dos Colegiados;

● 01 Sala da Supervisão Pedagógica;

● 01 Sala da Supervisão Administrativa;

● 01 Sala dos Professores;

● 01 Sala de Descanso (Copa);

● 01 Sala do Serviço de Orientação Pedagógica (dividida ao meio);

● 01 Sala de Recursos (dividida ao meio);

● 01 Sala de Apoio à Aprendizagem

● 01 Secretaria;

● 01 Arquivo da Secretaria;

● 01 Sala para Mediação de Conflitos e Atendimentos de Emergência

● 01 Sala de Rádio;

● 01 Mecanografia;



● 01 Sala de Coordenação Integral (improvisada);

● 01 Sala Equipe Gestora;

● 01 Laboratório de Artes;

● 02 laboratórios de Matemática;

● 01 Laboratório de Informática

● 01 Sala de Descanso;

● 01 Sala de Teatro;

● 01 Refeitório;

● 01 Cantina;

● 01 Sala dos Servidores da Limpeza;

● 01 Quadra de Esportes coberta (inacabada).

Ensino Fundamental Anos Finais.

Turno: Integral com jornada diária de 10 horas.

Quantitativo de Estudantes atendidos: 510 estudantes.

Turmas:

1. 6º ano: 05 turmas;

2. 7º ano: 05 turmas;

3. 8º ano: 04 turmas;

4. 9º ano: 04 turmas.

Ensino Especial:

● 02 Classes de Alunos Especiais Multisseriada no Matutino: 7h30 às

12h30.

● 01 Classe de Alunos Especiais Multisseriada no Vespertino: 12h30 às

17h30.

● 02 classes  de Alunos Especiais TGD com 02 alunos cada.



Diagnóstico

“O jardim mais bonito de se ver é aquele que tem diferentes tipos de flores.”
(Autor desconhecido).

A escola apresenta um espaço bem amplo. A estrutura física da

escola está em bom estado de conservação. Os alunos são oriundos das

quadras próximas à escola e do entorno. Alguns apresentam sinais de carência

afetiva e falta de recursos financeiros, havendo dificuldade até para o

transporte. A grande maioria dos pais tem como profissão a atividade

autônoma, empregos domésticos, comércio e alguns poucos servidores

públicos.

Verificamos a falta de acompanhamento da vida escolar de grande

parte de nossos alunos, havendo demonstração de incapacidade de alguns

pais em lidar com os problemas que os filhos enfrentam, ficando a cargo de a

escola lidar com a dificuldade de aprendizagem, indisciplina, más companhias,

envolvimento com bebida alcoólica drogas e desvio de conduta.

Geralmente temos como parceiro o Conselho Tutelar, que nos

auxilia com relação aos problemas citados, mas a família presente, parceira da

escola e atuante é um fator preponderante para o sucesso escolar dos nossos

alunos. Estamos certos de que a presença mais efetiva dos responsáveis no

acompanhamento da vida escolar dos alunos contribuirá para que os elevados

índices de evasão e repetência minimizem.

O corpo docente, com o compromisso de conduzir o processo de

ensino e aprendizagem, mostra-se comprometido com o que faz, sendo o seu

trabalho orientado pedagogicamente no sentido da formação continuada,

buscando sugestões e alternativas para a prática educativa, numa visão

progressista de educação.

Nesse processo, realizamos um diagnóstico por meio da aplicação

do questionário socioeconômico cultural onde obtivemos um panorama das

reais necessidades dos nossos alunos.

Os dados revelaram que nossos alunos são provindos de famílias de

baixa renda, 50% das famílias recebem renda inferior a um salário mínimo, ou



estão cadastradas em Programas do Governo como Bolsa Escola, Renda

Minha, etc.24% possui renda de um salário mínimo a cinco salários. A renda

de 17% das famílias é de cinco salários mínimos. Já 6% possuem renda

equivalente a sete salários mínimos. Apenas 2% possuem renda acima de oito

salários mínimos e 1% acima de dez salários mínimos.

No que tange aos aspectos pedagógico-organizacionais, analisamos

as fragilidades e ou potencialidades da nossa escola a partir da nossa

identificação:

● Perfil discente e as condições socioeconômicas; faixas etárias,

posição social, necessidades e valores dos alunos;

● Condições do processo de ensino-aprendizagem, tais como as

metodologias de ensino: a) relação número de alunos por série/ciclos e de

idade/série; b) taxas de evasão e de taxas de evasão/abandono e taxas de

retenção; c) os processos avaliativos e as estratégias para recuperação dos

alunos com menor ou baixo rendimento escolar; d) os resultados da avaliação

de rendimento e da avaliação institucional: análise e interpretação de

avaliações externas IDEB e Prova Brasil.

● Identificação das condições infraestruturais: recursos materiais;

humanos; recursos didático-pedagógicos;

● Condições de trabalho e a política de valorização dos

profissionais da educação;

● As relações interpessoais e organização do trabalho coletivo:

composição das equipes; nível de organização da escola; qualificação e

atualização dos professores;

● Formas de constituição e atuação dos órgãos colegiados em

especial: Conselho de Classe, Conselho Escolar, Associação de Pais e

Mestres, etc.

● Em entrevista dada à Revista Nova Escola em 2006, Cipriano

Luckesi afirma que a avaliação diagnóstica destina-se à melhoria da qualidade

do ensino.



A explanação dos gráficos segue atribuindo valores percentuais com

os indicadores de: aprovados; aprovados com dependência; retidos; abandono;

o que consta nos dados estatísticos da Secretaria da escola.

Vejamos as estatísticas de rendimento escolar do ano de 2019,

transcritas nos gráfico abaixo:

Gráfico de aprovados e retidos do A6A ano de 2019

Neste gráfico podemos observar que 99% dos nossos estudantes

foram aprovados e 1% foi aprovado com dependência para o 7º ano.

Sabemos que parte dos estudantes apresenta dificuldades de

aprendizagem ou que não conseguem rendimento satisfatório e são aprovados

com dependência, neste ano (no nosso caso 1%), na sua grande maioria são

alunos oriundos de classes de aceleração do ensino fundamental séries iniciais

e que apresentam distorção idade/série. Muitos desses alunos ingressam no 6º

ano e ainda não estão alfabetizados.

Momento de transição entre duas formas distintas de organização

escolar, dos anos iniciais e anos finais, essa mudança mostra resultados

negativos para parte desses estudantes, o que demanda um trabalho de

adaptação e acolhimento não só por parte da nossa escola, mas também de

ações pedagógicas da escola anterior,de modo a facilitar a adaptação desses

alunos ao segmento seguinte.Esse dado aponta para a importância do cuidado



em ensinar os alunos a organizarem-se e a se relacionarem de outra forma

com o tempo escolar, com o conhecimento, com a aprendizagem, com os

professores etc.

Gráfico dos A7A de aprovados e retidos do ano de 2019.

Já nos 7ºanos nota-se que o índice de aprovados direto é de 97%

mais 2,0% com dependência totalizando 99% de aprovação. Reprovados 1% e

0% de abandono.

Os estudantes que estão sendo aprovados com dependência,

deverão ser assistidos com atividades diversificadas, bem como os

agrupamentos intra e interclasse.

Vamos analisar os dados referentes aos índices das turmas do 8º

ano.



Gráfico dos A8A de aprovados e retidos do ano de 2019

Nas turmas dos oitavo anos o percentual de aprovação foi de 99%

de aprovação com mais 1% aprovado com dependência, resultando em 100%

de alunos aprovados. Apesar da taxa ser de 100% de aprovados não podemos

deixar de ressaltar que devido ao Ciclo para as aprendizagens alguns

estudantes são promovidos, mas que no ano seguinte devem continuar

participando dos agrupamentos intra e interclasse para superação dos

conteúdos que não foram apreendidos no oitavo ano.

Gráfico dos A9A de aprovados e retidos do ano de 2019..



Neste último ano do ensino fundamental obtivemos uma aprovação

de 99% dos nossos alunos e 1% de reprovação.

Esses gráficos de rendimento serviram de parâmetros para a

aplicação do diagnóstico de avaliação de habilidades e competências para

todos os estudantes da nossa escola nos moldes do diagnóstico da Secretaria

de Estado de Educação do Distrito Federal. Abaixo faremos as considerações

em matemática e Português:

6º Ano - 110 estudantes

Matemática

Constatou-se, após avaliação de instrumento formal de avaliação

diagnóstica que cerca de 98% do quantitativo total de alunos apresentam

falhas em resolução de questões que envolvam o raciocínio lógico matemático.

Em uma das questões da prova aplicada exigia-se que o aluno conseguisse

armar um pequeno problema, no qual há uma relação entre tempo em horas

(h) e uma quantidade de litros de água por hora (h) e, somente, 23 dos 116

alunos conseguiram responder de forma satisfatória; assim ficou cristalina uma

carência de conhecimento para resolver e interpretar problemas matemáticos.

Apenas 25% dos 116 alunos obtiveram êxito nas questões que exigiam

que os discentes relembrassem o sistema decimal. Grande maioria, cerca de

87 estudantes demonstraram não reconhecer o assunto referido, necessitando

assim de intervenção de revisão.

Com relação à aplicação de conceitos relacionados às quatro operações

básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão) foi observado que 16% dos

discentes conseguiram armar problemas e resolvê-los de modo coerente com o

solicitado nos enunciados das questões. Há, portanto, a necessidade de intervir

para reforçar e massificar tais conteúdos.

Somente 8% dos estudantes analisados conseguiram acertar e

reconhecer uma expressão numérica, o que demonstra uma visível dificuldade

de interpretação de questões que envolvam mais de uma operação.



Língua Portuguesa

Após aplicação de instrumento de avaliação diagnóstica, na qual foram

avaliadas interpretação textual, gêneros textuais, ortografia e pontuação, foi

possível observar que os estudantes apresentam dificuldades, principalmente

na interpretação textual e gramática.

Detectou-se que 53% dos estudantes avaliados apresentaram falhas em

ortografia, o que corresponde a 61 alunos que não obtiveram êxito em resolver

a questão que versava sobre separação de sílabas. Ainda foi possível detectar

que 81% dos alunos analisados apresentam dificuldades no uso adequado da

pontuação, de modo a não compreender a função que a pontuação exerce

dentro de um texto.

Há, ainda, uma falha com relação à interpretação textual. Apenas 27%

demonstraram não compreender aquilo que leem, pois não responderam, de

forma coerente, às questões solicitadas. No entanto, não apresentam

dificuldades em trabalhar com textos poéticos.

Foi possível observar que 20 estudantes do 6°ano, reconhecem o

gênero textual poesia e 22 alunos não apresentaram dificuldades em identificar

o tipo de texto solicitado.



7º Ano - 129 estudantes

Matemática

Após a aplicação do instrumento formal de avaliação de diagnóstico

verificou-se que, no geral, os estudantes do 7º ano apresentam muitas

dificuldades em quase todos os conteúdos avaliados com ênfase na aplicação

do raciocínio lógico matemático para resolver as questões - de modo que os

discentes não consigam interpretar os comandos e enunciados das questões e

dificuldades em estruturar e reconhecer operações básicas que envolvam

problemas com operações aritméticas ,deixando claro a necessidade de

intervenções pedagógicas voltadas a sanar a referida constatação.

Apenas 4% do total de alunos, apresentaram resultados satisfatórios em

questões envolvendo operações com números fracionários e 32 estudantes

acertaram as questões que envolviam números decimais Foi possível detectar

ainda, que há falhas significativas no estudo das porcentagens, tendo em vista

que 92% dos estudantes avaliados não responderem de forma correta as

questões solicitadas.

Com relação à aplicação das operações básicas (adição, subtração,

multiplicação e divisão) foi observado que 53 alunos conseguiram compreender



e interpretar os enunciados e responder de forma satisfatória o que lhes era

atribuído.

Língua Portuguesa:

Ao aplicar instrumento de avaliação diagnóstica foi possível detectar que

os estudantes do 7º ano, em geral, apresentam grandes dificuldades tais como:

compreender questões relacionadas à interpretação textual, gramática, sintaxe

e produção textual.

Apenas 30% dos estudantes avaliados responderam às questões

solicitadas referentes à interpretação textual de forma coerente, o que

demonstra uma deficiência a ser sanada na organização das aulas e

planejamentos pedagógicos semanais, de modo que contemple a carência de

aprendizagem dos discentes.

Constatou-se que os estudantes ainda não apresentam domínio das

classes gramaticais, pois apenas 15% das questões foram respondidas

corretamente.

No que diz respeito à semântica (sujeito, predicado, adjuntos adnominal,

aposto e vocativo) há um índice de acertos de apenas 15%.



Quanto ao uso adequado das classes gramaticais, 15 alunos

demonstraram ter domínio do conteúdo abordado e 36% dos estudantes

conseguiram identificar as nuances textuais e compreender as questões

relacionadas a tal conteúdo.

Com relação ao desempenho geral do 7º ano foi possível detectar que

cerca de 64% dos estudantes avaliados apresentam dificuldades em todos os

quesitos.

8º ano - 126 estudantes

Matemática

Após a aplicação do instrumento formal de avaliação diagnóstica foi

possível perceber que os alunos apresentam dificuldades gerais em resolução

de questões que envolvam adição e subtração com números decimais simples,

aumentos e descontos e porcentagens.

Foi notória a dificuldade em raciocínio lógico matemático onde há

necessidade de interpretação de problemas que envolvam sistema de

equação do primeiro grau, cerca de 4% dos estudantes analisados não

obtiveram êxito neste quesito.



Foi possível perceber que 83 alunos apresentaram dificuldades em

transformações de números fracionários em números decimais utilizando o

algoritmo da divisão. Apenas 2% dos estudantes conseguiram resolver

problemas envolvendo gráficos ou aplicação de porcentagem que indicam

aumento similar à juros simples.

Cerca de 90% dos alunos do 8º ano apresentam dificuldades em

cálculos com números inteiros. E, ainda, foi possível observar uma notória

dificuldade em resolver questões que indicam o cálculo de médias.

Com relação às operações básicas (adição, subtração, multiplicação e

divisão de números naturais), 40 estudantes não apresentam nenhum tipo de

dificuldade em resolver questões que relacionam interpretação de problemas e

formulação do resultado.

Apenas 16% dos estudantes não apresentaram dificuldades em cálculos

envolvendo proporção e regra de três simples.

Língua Portuguesa:

Com a aplicação do instrumento de avaliação diagnóstica foi possível

perceber que os estudantes do 8º ano apresentam muitas dificuldades em

diversos conteúdos abordados.



Foi possível observar que os estudantes do 8º ano, em geral,

apresentam bons conhecimentos no que se refere à interpretação textual, onde

74% conseguiram responder  às questões de forma satisfatória.

Há grandes falhas na parte gramática, em que 74% dos estudantes não

conseguiram solucionar corretamente as questões abordadas.

No entanto, temos bons índices relacionados à produção de texto no

qual foi verificado que 61 alunos acertaram a questão requisitada.

Nas questões envolvendo análise sintática 31% dos alunos

apresentaram conhecimento sobre os temas abordados.

Diagnóstico – 9º ano: 103 estudantes

Matemática

Após a aplicação do instrumento formal de avaliação diagnóstica

constatou-se que em média 75% dos estudantes apresentam alguma

dificuldade em questões envolvendo: raciocínio lógico matemático,

proporcionalidade e regra de três simples e/ou composta.

Notou-se que há grande falha nos conhecimentos relacionados às

porcentagens - aumentos e descontos utilizando o sistema monetário –



apenas 4% dos estudantes analisados conseguiram obter resultados

satisfatórios.

Percebeu-se, ainda, que há uma deficiência geral no que diz respeito ao

raciocínio – lógico matemático e interpretação dos comandos.

Há grande dificuldade em compreender e resolver questões que

envolvam frações dentro de problemas onde apenas 3% obtiveram êxito.

Língua Portuguesa:

Após a aplicação do instrumento de avaliação diagnóstica foi possível

perceber que os estudantes do 9º ano, em geral, possuem baixo índice de

assertividade em questões que exigem interpretação textual – apenas 18%

conseguiram interpretar as questões de forma satisfatória.

Apenas 34% dos 80 alunos acertaram as questões que necessitavam

conhecimentos acerca de identificação e uso correto das Classes de Palavras -

Morfologia e somente 19% dos alunos avaliados reconheceram os termos de

uma oração.

Notou-se que metade dos estudantes obtiveram êxito no que diz respeito

à Análise Sintática da oração e também que há falhas na análise do texto, onde

apenas 14 estudantes responderam de forma assertiva.



Em relação às turmas de Ensino Especial Multisseriadas temos 4

classes que apresentam deficiência intelectual e TGD, totalizando 30 alunos,

envolvendo um quantitativo de alunos oriundos do Gama, DF e do entorno

(GO). A faixa etária está entre 15 e 27 anos.

Os alunos são inseridos nessas turmas por meio de laudos médicos,

após avaliações clínicas. Periodicamente os alunos são reavaliados, e há ainda

avaliações pedagógicas realizadas por uma equipe de avaliação. Alguns

poucos alunos dominam a leitura, a escrita e as operações matemáticas em

nível alfabético . Outros têm o aprendizado mais limitado ainda estão no nível

pré silábico.

Durante este ano letivo, os alunos participarão das seguintes

atividades diversificadas: horta, informática, esporte e violão, capoeira e jiu-jitsu

são dispositivos indispensáveis para o sucesso do processo de aprendizagem

e a capacidade adaptativa ao meio profissional e inserção social desses

alunos.

Visando um processo inclusivo através de recursos pedagógicos

especiais, onde o nosso desejo é de que a cada ano sejam encaminhados

alguns alunos para turmas de ensino regular, tendo a diversidade como eixo

central do processo de aprendizagem na classe regular.

Nosso objetivo é de que a educação inclusiva tenha como ponto de

partida o cotidiano escolar, o coletivo e a classe regular, onde todos os alunos



tendo ou não necessidades especiais de aprendizagem, precisam ter acesso

ao conhecimento, à cultura, à progressão pessoal, profissional e social.

Por fim, esses dados serão usados para provocar a reflexão e o

planejamento das ações a partir de uma noção mais exata da situação da

nossa escola, em busca de uma proposta pedagógica que viabilize a melhoria

dos mesmos.



Diagnóstico da manutenção de vínculo e continuidade das aprendizagens

na   Modalidade de Ensino Remoto dos anos 2020/2021



Como vimos nos gráficos acima a manutenção de vínculo e a continuidade das
aprendizagens está sendo acompanhada pela escola obedecendo às
orientações estabelecidas pela SEDF. Não temos uma métrica para neste
tempo de diagnose diferente das descritas.

Sendo assim, no retorno presencial realizaremos o diagnóstico de todos
os nossos estudantes para reorganização curricular e adoção de metodologias
que beneficiem às aprendizagens.



Resultado da Avaliação Institucional realizada com toda a nossa

comunidade escolar no 1º semestre de 2021

Pesquisa realizada com os estudantes: 369 respostas





Pais e/ ou responsáveis: 153 respostas





Professores: 43 respostas



Equipe Gestora, Equipe Pedagógica e Equipes de Apoio: 10 respostas

Esses dados foram coletados por meio de um questionário online aplicado por

segmento no formato de Autoavaliação em junho de 2021.



Objetivos
“Qualquer plano só alcançará alguma concretude se as partes

interessadas assumirem-no em toda sua plenitude”.

(autor desconhecido).

Objetivo Geral:

Promover a permanência do educando na escola, assistindo-o

integralmente em suas necessidades básicas e educacionais, reforçando o

aproveitamento escolar, a autoestima e o sentido de pertencimento.

Objetivos específicos:

● Proporcionar ao educando um saber qualificado tendo em vista a

ampliação de suas habilidades, potencialidades e de sua trajetória estudantil e

social, atendendo às diferentes necessidades de aprendizagem;

● Dinamizar práticas pedagógicas, garantindo o sucesso do

educando de forma a construir cidadãos bem informados e competentes.

● Identificar normas e processos que intensificam ou dificultam o

exercício cotidiano da democracia na escola, analisando o desenvolvimento de

alunos, pais, professores e funcionários nos momentos de tomadas de decisão

para que possam conduzir ações em busca de um bem comum.

● Promover o sentimento de pertinência e o desenvolvimento de

atitudes de compromisso e responsabilidade para com a escola e com a

comunidade, instrumentalizando-o com as competências e habilidades

necessárias ao desempenho do protagonismo juvenil e à participação social;

● Promover a cultura da paz pelo desenvolvimento de atitudes de

auto-respeito, respeito mútuo, solidariedade, justiça e diálogo.



Justificativa:

O Projeto Político Pedagógico é um instrumento que tem a finalidade

de orientar a escola nas suas atividades diárias de forma sistemática, científica,

consciente, participativa, democrática, enfatizando os seus princípios

norteadores.

A principal possibilidade de construção do Projeto Político

Pedagógico passa pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de

delinear sua própria identidade. Isto significa resgatar a escola como espaço

público, lugar de debate, do diálogo, fundado na reflexão coletiva. Portanto, é

preciso entender que o Projeto Político Pedagógico da escola dará indicações

necessárias à organização do trabalho pedagógico, que inclui o trabalho do

professor na dinâmica interna da sala de aula.

O Projeto Político Pedagógico é o plano global da escola. Deve ser

entendido como a sistematização, nunca definitiva de um processo de

planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se objetiva na caminhada, a

partir de um posicionamento quanto à sua intencionalidade e de uma leitura da

realidade. É um importante caminho para a construção da identidade da

escola. É um instrumento teórico-metodológico que expressa as opções da

escola, as propostas de ação para concretizar o que se propõe a partir do que

vem sendo realizado e o que se quer colocar em prática do que foi projetado.

Portanto, a identidade que a escola e toda a comunidade escolar

está construindo é um processo dinâmico, sujeito a constantes avaliações e

reformulações relativas às novas vivências, às novas teorias de educação,

orientações da Secretaria de Estado de Educação e às novas relações que se

estabelecem.

A compreensão destas implicações no desenvolvimento da prática

educativa na escola torna-se relevante para o entendimento da escola, como

lugar de espaço-tempo em que se vive e se é profundamente afetado pela

sociedade humana, que nele foi e está internalizado.

O Projeto Político Pedagógico visa reorganizar formalmente a escola

e dar certa qualidade em todo processo vivido. Vale acrescentar, ainda, que



essa organização do trabalho pedagógico relaciona-se com organização social,

devido ao fato da escola ser uma instituição social que reflete internamente as

determinações e contradições da sociedade capitalista.

De acordo com Veiga (1998), existem vários caminhos para

construção do PPP, uma vez que ele retrata o entendimento e o percurso

possível trilhado em cada uma das escolas. Todavia, é possível apontar três

movimentos básicos deste processo de construção do PPP, denominados pela

autora de: Ato Situacional, Conceitual e Operacional.

O objetivo do Ato Situacional é apreender o movimento interno da

escola, conhecer seus conflitos e contradições, fazer seu diagnóstico e definir

onde é prioritário agir.

No Ato Conceitual, a escola discute a sua concepção de educação e

sociedade, homem, educação, escola, currículo, ensino e aprendizagem,

visando a um esforço analítico da realidade constatada no Ato Situacional, e

vai definindo como as prioridades devem ser trabalhadas.

O como realizar as tarefas configura o Ato Operacional refere-se às

atividades a serem assumidas e realizadas para mudar a realidade das

escolas. Implica a tomada de decisão para atingir os objetivos e as metas

definidas coletivamente. Os movimentos de acompanhamento e avaliação

devem seguir todos os atos, de forma a possibilitar a efetivação de decisões

coletivas, bem como introduzir novas questões e propostas de ações. A

avaliação é também responsabilidade coletiva e parte integrante do processo

de construção da Proposta Pedagógica da escola.

De modo geral, vale a pena insistir em um processo em que a escola

seja a autora do seu Projeto. A sensibilização à cultura do registro do pensado

e vivido pela escola; o encontro de alternativas criativas para problemas

cristalizados no cotidiano; o aumento do interesse da escola em conhecer

melhor sua comunidade; a busca de processos mais democráticos e, em

especial, o aguçamento da crítica e da autocrítica, pautados no respeito às

diferenças, em relação às práticas de gestão e à atuação dos órgãos

colegiados, dentro e fora da escola, são pontos fundamentais para o avanço

democrático e formativo no âmbito das escolas.



A escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu

projeto educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico

com base em seus alunos.

Identificam-se alguns pressupostos e eixos sustentadores e

norteadores do processo ensino aprendizagem:

● Cuidado com todas as dimensões humanas, tais como: dimensão

física e estética, dimensão afetiva, dimensão cognitiva, dimensão comunitária e

social, dimensão ético-valorativa e transcendente. Todas essas dimensões

devem ser expressas e concretizadas nas propostas e projetos pedagógicos.

● Opção pela comunicação, formação em valores e virtudes.

● No campo acadêmico, destacam-se o cultivo do rigor conceitual,

o empenho na atualização constante dos conhecimentos, a busca de

excelência acadêmica em tudo que se faz e se produz.

● Materialização da Proposta Educativa na perspectiva dos quatro

pilares da educação para o século XXI, que estabelecem, em igualdade de

importância, o aprender a conhecer, aprender a fazer, o aprender a ser e o

aprender a conviver, respondendo, dessa forma, aos grandes desafios do

mundo e da sociedade contemporâneos.

● Diálogo profundo, rigoroso e visceral com as situações, povos e

pessoas em situação de risco, a partir da organização de um currículo fundado

na solidariedade.

● Cultura do cuidado, na perspectiva da Ecologia Integral, de modo

a articular, no currículo e nas práticas educativas, as dimensões da ecologia

pessoal, da ecologia ambiental e da ecologia social.

● Assim, é possível pensar que estarão abertas as possibilidades

para a construção de uma práxis capaz de transformar as relações sociais

existentes na sociedade e, entre elas, aquelas que se dão no chão da nossa

escola.



Função Social e Princípios norteadores do trabalho Pedagógico

Nossa Visão: “Ser reconhecida como instituição de educação que

concretiza o processo de ensino e aprendizagem, com qualidade, ética e

comprometimento”.

Nossa Missão: “Promover o pleno desenvolvimento do aluno,

preparando-o para a cidadania e qualificando-o para o trabalho, levando em

consideração o multiculturalismo, a diversidade, a autonomia, conteúdos

significativos, unidade entre história e sujeito e visão de mundo abrangente”.

Derivada desta missão é ainda tarefa do CEF 15, junto com outras

instâncias sociais, preservar a identidade de um povo, contribuir para melhorar

a educação brasileira, apoiar serviços e obras educativas para pessoas de

escassos recursos econômicos, garantindo e vivenciando os valores humanos

e cristãos, afirmando o valor da vida, da família e da cidadania, fomentando o

respeito às individualidades e às legítimas diferenças. Para concretizar sua

missão de contribuir na "renovação da sociedade”, esta escola educa para a

solidariedade, a honestidade e a justiça, utilizando os avanços científicos como

base e instrumento de sua aprendizagem.

Nosso Lema: Ensino de qualidade, educação integral, cultura da

paz.

As considerações anteriormente delineadas levam a definição dos

seguintes princípios que atendem a uma abordagem pluralista da educação,

partindo da interdisciplinaridade implícita no processo educativo:

Princípio sócio histórico do conhecimento, entendendo o

conhecimento como produto da construção histórica do ser humano, que nas

suas interações o constrói e reconstrói, conforme suas necessidades.

Princípio de uma concepção de sociedade com maior justiça

social, o que pressupõe melhor qualidade de vida, por meio de diferentes

formas de pensar e atuar sobre a realidade, que se apresenta de modo

multifacetado, plural e complexo.



Princípio da compreensão das diferenças, formadora da

sociedade brasileira. As diferenças de etnia, gênero, classe etc. que dão

origem a diferentes modos de organização da vida, valores e crenças

apresenta-se para a educação como um desafio interessante, de forma que é

impossível desconhecê-lo e ignorá-lo

Princípio da compreensão da pesquisa como processo

educativo, enquanto fio condutor e elemento aglutinador dos demais

componentes curriculares, constituindo-se em elemento articulador entre

teoria/prática.

Princípio da compreensão da práxis, enquanto unidade

teoria-prática.

Acreditamos que o Projeto Político Pedagógico da nossa Escola

representa um desafio importante na caminhada de uma escola que busca

efetivamente uma educação de qualidade. Sentimo-nos fortalecidos por

acreditar cada vez mais na educação humanizadora-libertadora e, assim,

exercitar nossa autonomia, repensando a prática e apontando caminhos.

Houve momentos para a leitura de bons textos e de reflexões nas

reuniões de (re) elaboração sobre as dificuldades e necessidades presentes

em nossa escola, buscando através de questionários abordarmos questões

relevantes que analisasse em seus diversos aspectos, a prática que vem sendo

desenvolvida, a comunidade escolar, a forma como a escola está organizada, a

convivência em seu interior, a aprendizagem dos alunos, os conteúdos, a

metodologia, os recursos didáticos, o espaço físico e a forma de avaliação e

gestão. A fim de buscarmos o enfrentamento e os possíveis caminhos

norteados pelo princípio da Gestão Democrática e a valorização do

conhecimento científico.



Concepções Teóricas

"Educação não é o quanto você tem guardado na memória, nem mesmo o quanto
você sabe. É ser capaz de diferenciar entre o que

você sabe e o que você não sabe."

Anatole França

         Os Pressupostos e Princípios do Projeto Político Pedagógico foram

construídos com base no Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Mota,

nas Orientações Pedagógicas e do Currículo em Movimento da Secretaria de

Estado de Educação do DF, nas experiências vividas, nas Diretrizes

Operacionais e Pedagógicas da Educação Integral do DF de 2018, da Base

Nacional Comum Curricular e das nas novas Teorias em Educação, com os

olhos atentos aos sinais dos tempos atuais e dirigidos a um futuro próximo ou

remoto. Pretende ser criterioso onde o dizer e o fazer busque os ecos da

adequação e da coerência, num paradigma que acompanhe a ação de ser um

educador do CEF 15 do Gama.

O objetivo primordial é dar espaço para que o aluno possa exercer

sua consciência crítica ao aprender fazendo. A escola deve constituir-se em

lugar onde o aluno construa o seu conhecimento, numa postura de indagação

e  análise avaliativa da realidade social, ao mesmo tempo em que experiência

os valores cristãos em ações efetivas.

A Pedagogia Histórico-Crítica, é um marco no movimento

educacional brasileiro, porém pouco desenvolvida no cotidiano das escolas.

Pretende-se com este trabalho demonstrar aos profissionais da educação a

viabilidade desta ser colocada em prática em sala de aula, oportunizando

assim uma prática docente comprometida com o processo

ensino-aprendizagem, com a promoção das capacidades psíquicas,

promovendo a promoção humana dos educandos, para que estes rompam a

alienação e a barbárie, colocando-se conscientemente no âmbito social.

A Psicologia que embasa a Pedagogia Histórico-Crítica e a Teoria

Histórica Cultural de Vygotsky, onde o homem é compreendido como um ser



histórico, construído através de suas relações com o mundo natural e social.

Ele difere das outras espécies pela capacidade de transformar a natureza

através de seu trabalho, por meio de instrumentos por ele criados e

aperfeiçoados ao longo do desenvolvimento histórico humano.

O conhecimento na perspectiva Histórico-cultural é construído na

interação sujeito-objeto a partir de ações socialmente mediadas. Suas bases

são constituídas sobre o trabalho e o uso de instrumentos, na sociedade e na

interação dialética entre o homem e a natureza. Vygotsky dedicou-se ao estudo

da evolução das funções psicológicas superiores, onde o conceito central é o

da mediação, que assume papel fundamental, pois ela é o elemento

efetivamente novo incluído na análise das funções superiores. Neste conceito a

relação entre sujeito e objeto não acontece diretamente, mas sim é mediada

por um elemento intermediário. As funções psicológicas superiores são

essencialmente humanas, originárias da interação homem-mundo-cultura,

interação essa mediada por instrumentos e signos criados ao longo da história

sociocultural da humanidade.

O processo de internalização é evidenciado nessa teoria como um

processo de transformação, de modificação da compreensão individual; há

uma reorganização, em oposição a uma transmissão automática dos

instrumentos fornecidos pela cultura. Esse processo é compreendido como

uma atividade responsável pelo domínio dos instrumentos de mediação do

homem com o mundo. Portanto, a internalização consiste na transformação de

uma atividade externa para uma atividade interna e de um processo

interpessoal para um processo intrapessoal. Essas transformações são

fundamentais para o processo de desenvolvimento das funções psicológicas

superiores e interessam particularmente ao contexto escolar, porque elas lidam

com formas culturais que precisam ser internalizadas. Outro ponto

importantíssimo nesta teoria é o processo de Formação de Conceitos. A

formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa, em que todas

as funções intelectuais básicas (atenção deliberada, memória lógica,

abstração, capacidade para comparar e diferenciar) tomam parte. Vygotsky

através de seus estudos denominou-os de espontâneos e científicos. Os



conceitos espontâneos criam várias estruturas necessárias aos aspectos

elementares e mais primitivos de um conceito, dando-lhe corpo e vitalidade.

Seu desenvolvimento é ascendente (de baixo para cima), partem do concreto

para o abstrato. Eles são definidos por seus aspectos fenótipos (características

do indivíduo determinadas pelo seu genótipo e pelas condições ambientais),

sem uma organização consistente e sistemática (VIGOTSKI, 2001). Os

conceitos científicos fornecem estrutura para o desenvolvimento crescente dos

conhecimentos espontâneos da criança para o seu uso consciente e

deliberado. Seu desenvolvimento é descendente (de cima para baixo), partem

do abstrato para o concreto. Eles são sempre mediados por outros conceitos;

exercem papel preponderante na aprendizagem escolar (VIGOTSKI, 2001).

A curva do desenvolvimento dos conceitos espontâneos e

científicos não coincide, mas, ao mesmo tempo, e exatamente em função disto,

revelam as mais complexas relações de reciprocidade entre ambos, existindo

uma relação de interdependência, que, em dado momento, acaba confluindo.

Os conceitos espontâneos alcançam os conceitos científicos, tornando-se

científicos no cotidiano. No campo dos conceitos científicos o domínio de um

nível mais elevado não deixa de influenciar os conceitos espontâneos da

criança que foram constituídos anteriormente. Esse domínio leva à elevação do

nível dos conceitos espontâneos, que são reconstruídos sob a influência do

fato que a criança passou a dominar através dos conceitos científicos

(VIGOTSKI, 2001).

Os conceitos científicos são de grande relevância, pois melhoram

áreas do desenvolvimento ainda não percorridas pela criança. A apreensão de

um conceito científico antecipa o caminho do desenvolvimento, transcorrendo

numa zona em que a criança ainda não tem amadurecido as respectivas

possibilidades. Portanto, a aprendizagem dos conceitos científicos pode

desempenhar um papel imenso e decisivo em todo o desenvolvimento

intelectual da criança (VIGOTSKI, 2001).

Vygotsky construiu a teoria da zona de desenvolvimento proximal,

tendo por finalidade explicar como a aprendizagem gera desenvolvimento.

Através de exemplos afirma que existe uma relação entre determinado nível de



desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem (SCALCON, 2002,

p.59).

Nesse contexto, para Vygotsky, não existe somente um nível de

desenvolvimento, mas no mínimo dois: o real e o potencial. Nível de

desenvolvimento real é aquele em que a criança é capaz de solucionar

problemas sozinhos, sem a ajuda de terceiros. Nível de desenvolvimento

potencial é aquele em que as crianças dependem da colaboração e do auxílio

de outras pessoas para encontrar as soluções.

A zona de desenvolvimento proximal é importantíssima no âmbito

escolar, pois é nela que ocorrem as intervenções de outras pessoas e do meio

físico no desenvolvimento humano. Portanto, a educação representada pelo

professor, é aquele no qual a criança mantém interações permanentes na

escola, e este tem o dever de conhecer os níveis de desenvolvimento dos

alunos, oportunizando-lhe assim dirigir o ensino para estágios mais avançados,

direcionando os educandos para sua força potencial.

Os princípios norteadores que orientam o nosso Proposta Pedagógica

estão contemplados na LDB nº 9394/96, no seu Art. 3º:

I. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola;

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o

pensamento, a arte e o saber;

III. Pluralismo de Idéias e concepções pedagógicas;

IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

VI. Valorização do profissional da educação escolar;

VII. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da

legislação do sistema de ensino;

VIII. Garantia do padrão de qualidade;

IX. Valorização da experiência extracurricular;

X. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas

sociais [...]



A (re) elaboração do Projeto Político Pedagógico do Centro de

Ensino Fundamental 15 do Gama surgiu como requisito básico para a oferta de

uma Educação Integral de qualidade com efetividade social.

É necessário afirmar que é uma atribuição da escola, não há

modelos a serem seguidos porque não há escolas idênticas. É um documento

que necessita de constante avaliação por parte da própria escola, caso

contrário, será um documento de gaveta, apenas para cumprir formalidades

burocráticas. É necessário programá-lo, pois nunca estará finalizado, ele será

sempre um ponto de partida, porque na escola há vida e a vida modifica-se

continuamente. Novos desafios surgem todos os dias e novas demandas são

exigidas.

Gestão Democrática baseada na Lei 4.751/2012

A Gestão Democrática em educação nos remete a possibilidade de

uma ação administrativa coletiva exigindo a participação de toda a comunidade

escolar nas decisões do processo educativo, o que resultará na

democratização das ações desenvolvidas na escola, contribuindo para o

aperfeiçoamento da administração e da parte pedagógica, fazendo com que a

escola como instituição social tenha a possibilidade de construir a democracia

como forma política de convivência humana.

A Lei da Gestão Democrática no Distrito Federal (Lei nº 4.751, de 7

de fevereiro de 2012) visa uma ampla participação dos diversos segmentos

educacionais com o propósito de elevar o nível de qualidade de gestão das

unidades de ensino, e, por conseqüência, efetivar a excelência da educação

nesta unidade da federação, reconhecendo na gestão democrática uma forma

de fortalecimento institucional e de melhoria nos resultados de aprendizagens

dos alunos.

O êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de

seus componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade por uma

vontade coletiva como fala Heloísa Luck: O entendimento do conceito de



gestão já pressupõe, em si, a idéia de participação, isto é, do trabalho

associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre o seu

encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto (1996 p.15).

No final do ano de 2019 houve eleição para o pleito 2020/2021 para a

direção da escola. A chapa 01 composta pela professora Ana Élen - diretora e

Sabrina- vice-diretora foi eleita com aproximadamente 85% dos votos válidos.

Partilhando a gestão com a comunidade, a escola fixa raízes, vai além

da busca de soluções próprias, mais adequadas às necessidades e às

inspirações dos alunos e de suas famílias. A atuação da escola passa a ser

compartilhada por todos. Quando ampliamos o número de pessoas que

participam da vida escolar, é possível estabelecer relação mais flexível e

menos autoritária entre todos os sujeitos da comunidade escolar.

Estes desafios precisam ser enfrentados, no nosso cotidiano, com

ações e reflexões coletivas, para que o processo de participação comunitária

na gestão aconteça na nossa escola.

Nesse sentido, para dar suporte e condições reais de participação

a todos os atores da Escola e na mais variada amplitude, contamos com

colegiados que, em sua forma e dinâmica, contribuem para consolidar a gestão

democrática na Escola. São eles: Conselho Escolar, Conselho de Classe e

APAM.

A elaboração da Proposta Pedagógica do CEF 15 do Gama seguiu

a seguinte metodologia:

● Reflexão sobre o PPP na semana Pedagógica, onde foi

apresentada aos pais, alunos e funcionários desta U.E. A necessidade de (re)

elaboração do mesmo, mostrando sua importância no processo

ensino-aprendizagem;

● Constituição dos grupos de trabalhos que fizeram estudos e

reflexões acerca dos objetivos, metas e ações para o ano de 2020/2021;

● Análise dos gráficos de rendimento escolar do ano de 2019/2020;

● Realização do Diagnóstico quanto aos requisitos mínimos

apreendidos pelos alunos para a série para o qual irá cursar;



● Explanação dos quesitos já discutidos anteriormente pelos grupo

sem plenária para consenso das prioridades da escola;

● Elaboração dos projetos coletivos, de área e de Disciplinas

Diversificadas para execução em 2020/2021, levando em consideração as

experiências exitosas anteriores desenvolvidas na escola;

● Sistematização das metas e ações levantadas para (re)

estruturação da Proposta Pedagógica de todos os grupos de trabalhos

envolvidos juntamente com a Coordenação Pedagógica, Supervisão, SOE,

Sala de Recursos, Serviço de Apoio à Aprendizagem e Equipe Gestora

finalizando a(re)elaboração da PP;

● Encaminhamento a CRE para aprovação e publicização junto à

SEDF;

● Apresentação do Projeto Político Pedagógico a toda a

comunidade escolar.



Concepções que orientam as práticas pedagógicas.          

De Mundo: O mundo é o local onde ocorrem as interações

homem-homem e homem-meio social caracterizada pelas diversas culturas e

pelo conhecimento. Devido à rapidez do processo de assimilação das

informações e pela globalização torna-se necessário proporcionar ao homem o

alcance dos objetivos materiais, políticos, culturais e espirituais para que sejam

superadas as injustiças, diferenças, distinções e divisões na tentativa de se

formar o ser humano que se imagina. Isto será possível se a escola for um

espaço que contribua para a efetiva mudança social.

De Sociedade: Somos uma sociedade capitalista, competitiva baseada

nas ações e resultados, por isso precisamos construir uma sociedade

libertadora, crítica, reflexiva, igualitária, democrática e integradora, fruto das

relações entre as pessoas, caracterizadas pela interação de diversas culturas

em que cada cidadão constrói a sua existência e a do coletivo.

De Homem: O homem, na atualidade, é um ser competitivo e

individualista, resultado das relações impostas pelo modelo de sociedade em

vigor. No entanto, a luta deve ser por um homem social, voltado para o seu

bem próprio, mas, acima de tudo, para o bem estar do grupo do qual faz parte.

O homem, que modifica a si mesmo pela apropriação dos conhecimentos,

modifica também a sociedade por meio do movimento dialético “do social para

o individual para o social”. Destarte, torna-se sujeito da história.

De cidadania: Uma cidadania plena deve ser sadia, prática,

comparativa e consciente, tornando cada indivíduo participativo como cidadão

em sua atuação social, frente aos direitos e deveres de cada um.

Com base nas experiências do estudante, com os olhos atentos aos

sinais dos tempos atuais, verificam-se situações indesejáveis, como a violência

urbana e as desigualdades sociais. Esse quadro se reflete, muitas vezes, na

rotina escolar quando se observa, por exemplo, a indisciplina e a evasão

escolar, o desinteresse pelos estudos, a indiferença política, a falta de

expectativa, de sonhos e de planos para o futuro.



Cabe à escola colaborar para que o aluno cresça na construção de

sua cidadania, no resgate dos valores morais, da esperança de uma vida

melhor, de convivência pacífica, harmoniosa e sadia.

De Cultura: A cultura ao ser definida se refere à literatura, cinema,

arte, entre outras, porém seu sentido é bem mais abrangente, pois cultura pode

ser considerada como tudo que o homem, através da sua racionalidade, mais

precisamente da inteligência, consegue executar. Dessa forma, todos os povos

e sociedades possuem sua cultura por mais tradicional e arcaica que seja, pois

todos os conhecimentos adquiridos são passados das gerações passadas para

as futuras.

Os elementos culturais são: artes, ciências, costumes, sistemas, leis,

religião, crenças, esportes, mitos, valores morais e éticos, comportamento,

preferências, invenções e todas as maneiras de ser (sentir, pensar e agir).

A cultura é uma das principais características humanas, pois somente

o homem tem a capacidade de desenvolver culturas, distinguindo-se, dessa

forma, de outros seres.

Apesar das evoluções pelas quais passa o mundo, a cultura tem a

capacidade de permanecer quase intacta, e são passadas aos descendentes

como uma memória coletiva, lembrando que a cultura é um elemento social,

impossível de se desenvolver individualmente.

Cabe à escola trabalhar as manifestações culturais em seu ambiente,

a fim de fazer parte da formação do aluno, resgatando as culturas sociais, a

valorização da cultura do aluno na escola, inserir tanto na prática pedagógica

como de forma sistemática a concepção de cultura e trabalhando a questão da

diversidade cultural.

De Escola: A Escola configura-se como a instância que, erigida pela

sociedade, se incumbe de garantir que as novas gerações tenham acesso ao

legado cultural da humanidade. É um espaço geográfico e histórico onde a

educação se dá de forma intencional, estruturada, sistematizada e explícita.

Nela, o conhecimento é assimilado, apropriado e construído ativamente,

revestindo-se de criticidade e inovação, colaborando para o avanço cultural e

atendendo às novas necessidades do ser humano.



Nesse contexto, todos os integrantes e também a própria escola se

transformam conforme as inquietações, as percepções, as mediações e as

superações que ocorrem a todo o momento.

A Escola, como entidade educativa, tem, como papel principal, a

ampliação do repertório cultural, artístico e intelectual das suas crianças e dos

seus estudantes, motivo pelo qual se faz e se torna importante e significativo

dentro da sociedade, contribuindo para a sua formação.

Além disso, a instituição escolar não pode estar desconectada do

mundo afetivo da criança e do estudante, já que esse é um todo indivisível. A

construção do conhecimento significativo se dá com envolvimento e disposição.

Ninguém se entrega a uma atividade com alegria e prazer sem que esteja a ela

integrado e envolvido por inúmeros aspectos e interesses. A Escola, portanto,

deve estar atenta aos aspectos afetivos dos estudantes, visto que esses

aspectos são condições fundamentais para a participação, tanto no processo

de aprendizagem como na formação do espírito de solidariedade e

colaboração.

A nossa escola tem como compromisso o desenvolvimento do ser

humano, colaborando, de forma sistematizada e direcionada, para sua

formação por meio da veiculação e produção de conhecimentos socialmente

válidos. A estreita relação com a comunidade é perseguida, levando em conta

suas características e necessidades.

O conhecimento sistematizado é a espinha dorsal responsável pelo

êxito na escola e fora dela, para a vida em sociedade.

De Inclusão: Numa perspectiva de inclusão, pensa-se o processo

de educar como ato de humanizar e sensibilizar a prática docente no sentido

de fazer valer realmente todos os direitos cabíveis ao cidadão, conforme reza a

lei.

Para tal, faz-se necessária uma sensibilização junto aos alunos,

professores e todos os envolvidos na comunidade escolar quanto à ideia de

inclusão. Para isso podem ser utilizados recursos como vídeos, palestras,

oficinas, exposições, peças teatrais, apresentações em geral, com a

participação e valorização dos alunos inclusos.



Os direitos comuns a todo cidadão devem ser observados e

respeitados para todos os indivíduos, além dos direitos específicos de quem

possui alguma necessidade educacional especial.

A inclusão acontece em diversas faces: inclusão social, econômica,

digitais, familiar, na saúde, no direito de ir e vir. Enfim, onde houver uma

deficiência de algum dos direitos básicos do cidadão, aí deve haver o processo

de inclusão adequado.

O compromisso com a inclusão tem caráter político, social, ético e,

sobretudo, humano.

A inclusão é um desafio permanente nos nossos dias. Nesse sentido,

trabalhar na perspectiva da inclusão de forma ampla significa oferecer múltiplas

e sempre singulares condições para o crescimento e aprendizagem de cada

aluno/a. É necessário formular políticas de inclusão e projetos

político-pedagógicos que contemplem a diversidade e incluam as crianças,

jovens e adultos da nossa escola, considerando as diferenças dos sujeitos e as

especificidades de suas culturas e aprendizagens, garantindo a equiparação de

oportunidades. Esse é o desafio que temos assumido no CEF 15 do Gama.

De Ensino e Aprendizagem: O processo de ensino-aprendizagem

tem sua origem no diagnóstico do aluno, quando educador e educando

interagem com o objetivo de traçar os objetivos e estratégias de ensino de

acordo com as necessidades apresentadas pelo aluno e pela turma.

O professor, nesse sentido, deixa de ser um mero transmissor de

conteúdos para torna-se um orientador, estimulador e intermediador do

conjunto de processos que levam o aluno à aquisição de conhecimentos, no

desenvolvimento de conceitos e valores e na construção de sua cidadania,

norteando sua vida no contexto da sociedade em que está inserido.

Cabe ao professor valer-se de diversas estratégias e metodologias

adequadas para que o processo pedagógico tenha êxito. É fundamental que o

professor tenha habilidades para interpretar as informações do ambiente,

realizar experiências de aprendizagem, discutir o resultado com a coordenação

pedagógica e com os alunos, visando ao crescimento e aperfeiçoamento da

prática pedagógica em sala de aula e no ambiente escolar.



De Currículo: A garantia do acesso, da permanência e das

aprendizagens do estudante preconizadas no documento do currículo em

movimento, que norteia as políticas educacionais da Secretaria de Educação

do DF, vão se concretizar no CEF 15 do Gama na medida em que neste ano

letivo de 2019 somos desafiados a repensar a concepção curricular de forma a

moldá-lo adequadamente a nossa realidade. Esta reconstrução curricular

deverá passar pela adoção de estratégias didático-pedagógicas que sejam

desafiadoras e provocadoras para que os alunos do PROEITI sejam

estimulados continuamente para que suas aprendizagens possam extrapolar

seu tempo na escola, modificando sua vida familiar e social presentemente e

no futuro.

A reorganização curricular no formato de ciclos para as

aprendizagens de acordo com as Diretrizes pedagógicas para o 3º ciclo reforça

o nosso compromisso com a garantia das aprendizagens.

A Organização do Trabalho Pedagógico em ciclos, na escola,

assenta-se na possibilidade de se recorrer a pedagogia diversificadas a fim de

contemplar os múltiplos modos de aprender, tendo como base os preceitos da

Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural (SAVIANI, 2007),

concepções teórico-metodológicas do Currículo em Movimento da Educação

Básica da SEEDF que consideram que o processo de ensino e aprendizagem

parte das práticas sociais nas quais professores e estudantes está inserido .4

As novas estratégias possibilitam a aprendizagem através da

democratização dos saberes e da inclusão social destes indivíduos. Valendo-se

para tanto das abordagens por eixos transversais da educação que serão

trabalhados por meio de diversos projetos interventivos distribuídos nas

disciplinas da Parte Diversificada do currículo. Estas novas concepções

também deverão se refletir nas disciplinas do Núcleo Comum, pois estas

disciplinas abordarão temas como a diversidade, a cidadania, os direitos

humanos e a sustentabilidade permeando os seus temas tradicionais.

4● Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens,
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 2014, página 17,



A ênfase de todo o processo educacional deverá ser centrada na

figura do aluno para instrumentalizá-lo e habitá-lo ao protagonismo

infanto-juvenil como sujeito transformador da realidade e capaz de atitudes

críticas, éticas e reflexivas.

A escola neste conjunto de ações promoverá experiências pessoais

e coletivas aos seus alunos dando um novo significado ao conteúdo dos eixos

transversais e integradores da educação.

De Tecnologia: A palavra tecnologia tem origem no grego tekhne

(técnica, arte, ofício) e logos (estudo, ciência) A tecnologia é um produto da

ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e

técnicas que visam a resolução de problemas. É uma aplicação prática do

conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa.

É fato que a tecnologia tem avançado de forma muito mais veloz e

volumosa nos últimos anos do que se observou em épocas anteriores. O

mundo vivencia uma nova experiência do tempo intrinsecamente ligada às

novas tecnologias que parecem provocar impactos significativos nos processos

cognitivos e que, consequentemente, indicam a urgência de pensar mudanças

nas formas de pensar a seleção e transmissão do conhecimento e da

informação, sem se esquecer da formação integral do ser como cidadão deste

tempo.

A primeira preocupação da escola não é a mera utilização de

recursos tecnológicos em sala de aula, com aparelhos, projetores, laptops, etc.

Antes, cabe à escola contribuir na preparação do aluno em como lidar e

interagir em seu cotidiano com a tecnologia que o rodeia.

Inserir os recursos tecnológicos no ambiente da escola e da sala de

aula também pode ser interessante como um meio de aprimorar as aulas, a fim

de torná-las mais atrativas, interessantes, e didáticas. Caso isso esses fins não

se observem, o uso de aparato tecnológico por si só não fará sentido.

Inserir o professor digitalmente também é um ponto importante. A

formação continuada dos educadores pode contemplar esse processo.

De Avaliação: A avaliação possui diversas funções. Para a realidade

da SEEDF, entende-se que as melhores intenções para acolher, apreciar e



avaliar o que se ensina e o que se aprende está no processo de avaliação

formativa. Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para

desenvolver-se.

A avaliação deve mostrar o caráter qualitativo do aluno, com ênfase

nas particularidades de cada turma, considerando a heterogeneidade do grupo.

Por outro lado, a avaliação deve também medir a aprendizagem por parte do

aluno, de como este desenvolve habilidades e competências em um volume

adequado de acordo com um padrão mínimo esperado, previsto na proposta

curricular adotada pela escola.

Nesse sentido é interessante a utilização de instrumentos,

procedimentos e formas diferenciadas (variadas) que contribuam para a

conquista das aprendizagens por parte de todos os estudantes.

A avaliação é um processo contínuo e envolve todos os segmentos

da escola: alunos, professores, família, funcionários e Estado.

Os professores deverão reconhecer as características da avaliação

que efetivamente concretizam no seu dia-a-dia e desenvolver compromissos

que se orientem para novas práticas avaliativas. Essa consciencialização e

esse compromisso implica a reflexão baseada na prática, de tal modo que

possa valorizar diferentes modalidades de avaliação pela experiência da

utilidade das mesmas. Esta componente de reflexão a partir de situações reais

de avaliação, de integração entre teoria e prática, parece-nos fundamental para

garantir práticas profissionais de avaliação de qualidade.

Os resultados da avaliação servirão de base para identificar como o

processo de aprendizagem tem acontecido. As informações que essa avaliação

revela permitem o planejamento, o ajuste, o redirecionamento das práticas

pedagógicas no intuito de aprimorar as aprendizagens dos alunos. Ou seja,

seus resultados servem para apoiar, compreender, reforçar, facilitar, harmonizar

as competências e aprendizagens dos alunos.



Educação Integral

A educação integral é um ideal de formação humana perseguida

desde a Antiguidade Clássica. Para os gregos, a educação do cidadão se

traduzia numa formação humanista que levasse em conta o corpo e o espírito

para dotar o cidadão de condições de participar em sociedade, ou seja, que

abrangesse os aspectos intelectual, físico, estético e ético. É na modernidade,

no contexto de busca da emancipação humana que (re) surge o conceito da

educação integral do cidadão e consolida-se a escola pública para tal fim.

O tema da educação integral é uma tendência dos discursos

políticos atuais, mas ainda é pouco investigado no Brasil.No entanto, vários

educadores brasileiros lutaram por uma educação como direito de todos e meio

para combater as desigualdades, bem como por uma escola em tempo integral

na qual se desenvolvesse uma educação integral. Anísio Teixeira, signatário do

Manifesto dos Pioneiros de 1932, foi o grande expoente dessa luta por

educação integral junto com Darcy Ribeiro.

Para Anísio não bastava garantir o acesso à escola, era preciso

oferecer alimentação e garantir o acesso ao esporte, cultura e lazer e formar

para o trabalho e para a vida em sociedade. Para isso, defendia a necessidade

das escolas desenvolverem um programa de formação integral do(a)

estudante, que consistia em um núcleo comum, educação física e música,

desenho, dança, teatro, ou seja, um currículo integrado entre a formação geral

e as atividades de cunho mais lúdico. Só assim seria possível desenvolver as

habilidades de estudo e trabalho, necessárias para a vida adulta e para a vida

comunitária.



Desde Anísio Teixeira, várias tentativas pontuais de implantação de

escolas de tempo integral com educação integral foram efetuadas, através de

políticas públicas voltadas para essa finalidade.

Em 2007, o Ministério da Educação lançou o programa Mais

Educação, que tem como objetivo aumentar a oferta educativa nas escolas

públicas por meio de atividades optativas oferecidas em diálogo direto com

as comunidades em que se inserem.

Nas diferentes concepções de educação integral, liberal e libertária,

há identidade na noção de aprendizagem através de atividades e não da

transmissão de conhecimentos como algo acabado.

O conceito de educação integral vai além dos aspectos da

racionalidade ou cognição. Ele dá importância também ao olhar, às artes, à

estética, à música,significa desenvolver as dimensões afetivas, artísticas,

espirituais, os valores, a saúde, o corpo. O ponto principal que o envolve tem a

ver com outra lógica de aprendizagem. A gente não aprende só na escola,

adquirimos cada vez mais conhecimento durante toda a vida. A relação que a

educação integral tem com o espaço e o tempo é diferente da forma tradicional

de educação que vemos na maioria das escolas públicas. 

Estamos diante de um cenário de quebra de paradigmas da forma de

conceber e trabalhar com a educação integral, haja vista a superação de

barreiras culturais, que perpassam as relações interpessoais e de poder no

caráter organizacional da escola, impregnado de heranças burocráticas,

tecnicistas e formalistas. Torna-se um desafio trabalhar a ressignificação das

ações pedagógicas.

A Escola de Tempo Integral vem sendo discutida amplamente por

diversos autores e sob diversos aspectos. Questões como, a elaboração de um

currículo que atenda essa expansão da carga horária, sem que acarrete aos

alunos e aos professores um acúmulo de tarefas e, portanto, os sobrecarregue.

A necessidade de complementação na formação dos profissionais da

educação, bem como a elaboração de uma nova proposta pedagógica, que

possibilite o desenvolvimento dos educandos de forma eficaz.



Gallo (1995) é pródigo em apresentar as principais características que

fundamentam as práticas libertárias de educação integral para esse nível de

ensino. Ele afirma que, para os anarquistas, “a educação integral (...) pode ser

dividida em duas fases distintas” (p.98). A primeira corresponderia aos nossos

anos iniciais do ensino fundamental e a segunda, aos anos finais. Neste

momento inicial, é preciso “entender como a criança aprende e fixa as

primeiras impressões, os primeiros conhecimentos” (p.99), o que é realizado a

partir do instigar de sua curiosidade infantil. É um período em que reina a

espontaneidade, através do trabalho com os sentidos e a sensibilidade.

Marcos Legais

Constituição Federal, artigos 205, 206 e 227:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,

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

cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o

pensamento, a arte e o saber;

III pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência

de instituições públicas e privadas de ensino;

IV gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; (...)

VI gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII

garantia de padrão de qualidade.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além



de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,

violência, crueldade e opressão. • Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº

8.069/90):

Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de

que trata esta Lei, assegurando, por lei ou por outros meios, todas as

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando

ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da

cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes:

I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II. direito de ser respeitado por seus educadores; III direito de

contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares

superiores;

III. direito de organização e participação em entidades estudantis;

IV. acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.

Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/1996):

Art. 34º. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos

quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente

ampliado o período de permanência na escola. (...) § 2º. O ensino fundamental

será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de

ensino.

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a

partir da publicação desta Lei. § 5º. Serão conjugados todos os esforços

objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino

fundamental para o regime de escolas em tempo integral



Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos:

O currículo da escola de tempo integral, concebido como um projeto

educativo integrado deve prever uma jornada escolar de, no mínimo, sete

horas diárias. A ampliação da jornada poderá ser feita mediante o

desenvolvimento de atividades como as de acompanhamento e apoio

pedagógico, reforço e aprofundamento da aprendizagem, experimentação e

pesquisa científica, cultura e artes, esporte e lazer, tecnologias da comunicação

e informação, afirmação da cultura dos direitos humanos, preservação do meio

ambiente, promoção da saúde, entre outras, articuladas aos componentes

curriculares e áreas de conhecimento, bem como as vivências e práticas

socioculturais.

[...] As atividades serão desenvolvidas dentro do espaço escolar,

conforme a disponibilidade da escola, ou fora dele, em espaços distintos da

cidade ou do território em que está situada a unidade escolar, mediante a

utilização de equipamentos sociais e culturais aí existentes e o estabelecimento

de parcerias com órgãos ou entidades locais, sempre de acordo com o projeto

político-pedagógico de cada escola.

[...] E para que a oferta de educação nesse tipo de escola não se

resuma a uma simples justaposição de tempos e espaços disponibilizados em

outros equipamentos de uso social, como quadras esportivas e espaços para

práticas culturais são imprescindíveis que atividades programadas no Proposta

Pedagógica da escola de tempo integral sejam de presença obrigatória e, em

face delas, o desempenho dos alunos seja passível de avaliação. (Parecer

CNE/CEB Nº11/2010, p. 25-26).

Lei n.º 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Plano Nacional de Educação:

(20012010):

Diretrizes do Ensino Fundamental As diretrizes norteadoras da

educação fundamental estão contidas na Constituição Federal, na Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nas Diretrizes Curriculares para o



ensino fundamental. Nos cinco primeiros anos de vigência deste plano, o

ensino fundamental deverá atingir a sua universalização, sob a

responsabilidade do Poder Público, considerando a indissociabilidade entre

acesso, permanência e qualidade da educação escolar.

O direito ao ensino fundamental não se refere apenas à matrícula, mas

ao ensino de qualidade, até a conclusão. O atraso no percurso escolar

resultante da repetência e da evasão sinaliza para a necessidade de políticas

educacionais destinadas à correção das distorções idade-série. A expressiva

presença de jovens com mais de 14 anos no ensino fundamental demanda a

criação de condições próprias para a aprendizagem dessa faixa etária,

adequadas à sua maneira de usar o espaço, o tempo, os recursos didáticos e

às formas peculiares com que a juventude tem de conviver. A oferta qualitativa

deverá, em decorrência, regularizar os percursos escolares, permitindo que

crianças e adolescentes permaneçam na escola o tempo necessário para

concluir este nível de ensino, eliminando mais celeremente o analfabetismo e

elevando gradativamente a escolaridade da população brasileira. A ampliação

da jornada escolar para turno integral tem dado bons resultados.

O atendimento em tempo integral, oportunizando orientação no

cumprimento dos deveres escolares, prática de esportes, desenvolvimento de

atividades artísticas e alimentação adequada, no mínimo em duas refeições, é

um avanço significativo para diminuir as desigualdades sociais e ampliar

democraticamente as oportunidades de aprendizagem. O turno integral e as

classes de aceleração são modalidades inovadoras na tentativa de solucionar a

universalização do ensino e minimizar a repetência.

Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação (PNE – 2011/2020) PL

8530/10:

Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em cinquenta por cento

das escolas públicas de educação básica.

Estratégias:



6.1 Estender progressivamente o alcance do programa nacional de

ampliação da jornada escolar, mediante oferta de educação básica pública em

tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e

interdisciplinares, de forma que o tempo de permanência de crianças,

adolescentes e jovens na escola ou sob sua responsabilidade passe a ser igual

ou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo, buscando atender,

pelo menos, a metade dos alunos matriculados nas escolas contempladas pelo

programa.

Decreto n° 7.083/2010. Dispõe sobre o Programa Mais Educação:

Art. 2º. São princípios da educação integral, no âmbito do Programa

Mais Educação:

I. a articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos

de conhecimento e práticas socioculturais citadas no § 2o do art. 1o;

II. a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento

de atividades de educação integral, por meio da integração dos espaços

escolares com equipamentos públicos como centros comunitários,

bibliotecas públicas, praças, parques, museus e cinemas;

III. a integração entre as políticas educacionais e sociais, em

interlocução com as comunidades escolares;

IV. a valorização das experiências históricas das escolas em tempo

integral como inspiradoras da educação integral na contemporaneidade;

V. o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com

a readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade, e à

gestão, à formação de professores e à inserção das temáticas de

sustentabilidade ambiental nos currículos e no desenvolvimento de materiais

didáticos;

VI. a afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na

diversidade, na promoção da equidade étnico-racial, religiosa, cultural,

territorial, geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política e de

nacionalidade, por meio da inserção da temática dos direitos humanos na



formação de professores, nos currículos e no desenvolvimento de materiais

didáticos; e

VII. a articulação entre sistemas de ensino, universidades e escolas

para assegurar a produção de conhecimento, a sustentação

teórico-metodológica e a formação inicial e continuada dos profissionais no

campo da educação integral.

Portaria nº 01 de 27 de novembro de 2009.

Resolve,

Art. 1º Estabelecer as diretrizes constantes do Anexo que serão

norteadoras para a implementação de política de educação integral no Distrito

Federal.

Art. 2º Normas Complementares serão editadas para a adequada

implementação das diretrizes ora estabelecidas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Marcelo

Aguiar Secretário de Estado Extraordinário para a Educação

Integral.

Currículo em Movimento da Educação Integral- DF, versão para

validação em Fevereiro de 2013.

Projeto Cidade Escola Candanga: Educação Integral – Março de

2014 Projeto Implementado na Região Administrativa de Brazlândia-DF.

Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em

Tempo Integral, junho de 2018.

No cotidiano da nossa escola desenvolvemos múltiplas atividades

artísticas, como música, dança, pintura, literatura, não apenas para

desenvolver o gosto pela produção e pela apreciação da arte mas para, além

do desenvolvimento do prazer estético, exercitar percepções sensitivas e

habilidades manuais e corporais.

Em se tratando de proposta curricular da escola integral, o currículo

praticado na nossa escola tem como característica essencial a perspectiva

emancipadora e transformadora, propõe a formação humana a partir das



relações culturais e Inter transculturais entre todos os sujeitos que participam

do processo de ensino e aprendizagem. Valoriza a convivência ética e estética

entre os diversos segmentos escolares, respeitando a diversidade cultural, as

diferentes etnias, gêneros, sexualidades, religiosidades, suas respectivas

semelhanças. Considera e trabalha a democracia como meio e fim,

estabelecendo relações dialógicas – portanto críticas e criativas – entre as

diferentes ciências, os diferentes conhecimentos e saberes, de forma que a

escolha dos conteúdos programáticos e as metodologias de ensino e

aprendizagem – incluindo-se aí a avaliação – sejam fruto do esforço coletivo de

professores, alunos e comunidade.

Para além dos limites postos, temos a clara certeza de que a Escola de

Tempo Integral é, hoje, o local privilegiado para desenvolver integralmente o

aluno visando à sua emancipação plena como ser humano e não apenas o

preparando para o mercado de trabalho. Assim, ao falar de Educação Integral,

podemos citar a epígrafe de Paulo Freire: a escola é feita de gente, de eu e de

nós. Não se trata apenas do espaço físico, das salas de aula, das quadras,

refeitórios, ou sequer do seu conteúdo. A escola é um lugar de instrução e

socialização, de expectativas e contradições, de chegadas e partidas, de

encontros e desencontros, ou seja, um ambiente onde as diversas dimensões

humanas se revelam e são reveladas.



Organização do trabalho Pedagógico da escola

É preciso toda uma aldeia para educar uma criança.

Provérbio africano

Quando ouvimos falar em Educação Integral, muitos de nós

professores nos questionamos com desconfiança e preocupação sobre o que

significa esse termo. Será que a educação já não contém em si essa pretensa

integralidade, com tantos conteúdos programáticos, disciplinas, horários,

didáticas, objetivos, planejamento e avaliações? Será que já não é o suficiente

o tempo em que os alunos estão em sala de aula? A gente ainda quer mais? E

onde acontecerão as atividades previstas se a escola não tem espaço

adequado?

Nesta perspectiva o Projeto de Educação Integral em Tempo Integral

(PROEITI) no CEF 15 do Gama vem como uma estratégia que promove a

ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e o

compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de

outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da

escola e dos professores. Isso porque a Educação Integral, associada ao

processo de escolarização, pressupõe a aprendizagem conectada a vida e ao

universo de interesses e de possibilidades das crianças, adolescentes e jovens.

Dessa forma a organização e funcionamento do CEF 15 no ano de

2020 ficam assim estabelecidos: Jornada de 9h relógio diária de atividades

pedagógicas + (01) hora destinada ao almoço, higienização e descanso

totalizando 10h diárias de acordo com o horário a seguir:

● 7h30 às 8h20: 1ª aula

● 08h20 – 09h10: 2ª aula

● 09h10 – 10h: 3ª aula

● 10h às 10h15: Intervalo

● 10h15 – 11h: 4ª aula

● 11h – 11h45: 5ª aula



● 11h45 às 12h30h – 6ª aula

● 12h30 – 13h30: 7ª aula - almoço/higienização/descanso

● 13h20 – 14h05: 8ª aula

● 14h05 às 14h509ª aula

● 14h50 às 15h30 – 10ª aula

● 15h30 às 15h50 Intervalo – Lanche e Descanso

● 15h50 às 16h40 – 11ª aula

● 16h40 às 17h30 – 12ª aula

As disciplinas que compõem o currículo do PROEITI do CEF 15 Gama

em 2020/2021 têm origem nas questões científicas e tecnológicas, no

desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho, na produção artística,

nas atividades desportivas e corporais, nos movimentos sociais, nos princípios

da cidadania e da ética, além dos saberes incorporados da vivência cotidiana

dos alunos.

Além do conhecimento, o currículo também contempla a formação

completa do ser cidadão considerando, dessa forma, os aspectos

socioeconômicos e culturais da Comunidade Escolar do CEF 15 do Gama.

Os alunos terão 15 disciplinas em seu currículo, distribuídas em dois

blocos: Base Comum e Parte Flexível. No Bloco da Base Comum os

componentes curriculares estão configurados em três áreas do conhecimento:

● Ciências Exatas;

● Linguagens;

● Ciências Humanas.

A Parte Flexível oferta as seguintes oficinas: Acompanhamento de

Português, Acompanhamento de Matemática, Educação Ambiental, Direitos

Humanos, Dança e Artes Marciais: Jiu-Jitsu, Esportes - alguns esportes são

ofertados no Centro Olímpico, Audiovisual, Educação Tecnológica - Robótica e

Redes Sociais, Música - violão, canto coral e violino, Espanhol, Artes Plástica,

Teatro e Educação Socioemocional.

As disciplinas da Base Comum estão assim organizadas:



Disciplinas da Base Comum

Disciplinas da Parte Diversificada

Após análise e sugestões da nossa comunidade escolar e sugestão

da Coordenação de Educação Integral , seguindo as Orientações das Diretrizes

Operacionais e Pedagógicas para a Educação Integral, as Oficinas que

compõem a Parte Flexível do nosso projeto para este ano de 2020, estão

distribuídas em cinco eixos metodológicos:

Parte Flexível do Currículo do PROEITI CEF 15 2020/2021:

� Acompanhamento Pedagógico: Língua Portuguesa,

Matemática. Cada oficina com 5h/aulas semanais com participação obrigatória.

� Esporte: Tem como finalidade o desenvolvimento de valores

sociais, a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras, a melhoria

da qualidade de vida (auto estima, convívio, integração social e saúde),

diminuição aos riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez precoce,

criminalidade, trabalho infantil) e a conscientização das práticas esportivas,

assegurando o exercício da cidadania. As oficinas terão 2h/aulas semanais.

� Artes Plásticas: O ensino-aprendizagem em Artes Plásticas

busca desenvolver o processo criador do fazer artístico com criatividade,



envolvendo diversas formas (linguagens) nesta modalidade, pelas quais o

estudante pode se manifestar.

� Teatro: Promoção por meio dos jogos teatrais de processos de

socialização e criatividade, desenvolvendo nos educandos a capacidade de

comunicação pelo corpo em processos de reconhecimentos em práticas

coletivas.

� Educação Ambiental: A Educação Ambiental como tema

transversal é uma ação educativa que auxilia os alunos na mudança de hábitos

e atitudes que contribuam para a redução da degradação ambiental;estimulem

a melhoria da alimentação e formem cidadãos críticos em relação às questões

da vida.

� Áudio Visual: Os alunos são incentivados a assumir o

protagonismo das ações. Eles são responsáveis por todo o processo, da

escolha do filme até a mediação do debate, que sempre acontece após a

exibição. Cuidam do material de divulgação na escola e na comunidade,

elaborando sinopse, ficha técnica, cartazes, panfletos, folders, convites,

propagandas nos meios de comunicação da escola, bem como da produção de

vinheta audiovisual para exibição no início da sessão. A testagem e o

manuseio dos equipamentos também ficam sob a responsabilidade da equipe.

Em cada debate, aberto a toda a comunidade local, são discutidas questões

ligadas não só aos temas trazidos pelo filme, mas também à linguagem

audiovisual. As emoções despertadas pela narrativa e a relação que o

espectador estabelece com o filme também têm espaço garantido nos

encontros. Todo o processo é registrado através da elaboração de um portfólio

e de postagem de relatos nos meios de comunicação da escola, como o jornal

escolar e blog. É importante que haja, sempre, um diálogo entre a ação

cineclubista e a proposta pedagógica desenvolvida na escola, entendendo que

esse movimento pode potencializar um conjunto de ações de desdobramento,

permitindo, portanto, a articulação com diferentes campos do saber.

� Vivência Esportiva: O projeto visa aquisição de habilidades,

buscando adquirir um aumento do repertório motor que será desenvolvido com



oficinas que envolvem Danças e Ginástica rítmica, ampliando assim o

desenvolvimento físico e mental dos alunos e trabalhando o contexto social

como uma forma de afastar os jovens das drogas.Nesta disciplina também está

hospedada a oferta de Jiu-Jitsu.O Jiu-Jitsu apresenta melhora significante em

autocontrole, equilíbrio, coordenação motora, entre outras habilidades. São

atividades que, ao agregar a criatividade e a ludicidade, têm suma relevância

para o desenvolvimento humano.

� Música: A música é reconhecida por muitos pesquisadores como

uma espécie de modalidade que desenvolve a mente humana, promove o

equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando a

concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões

reflexivas voltadas para o pensamento filosófico. 

� Educação Tecnológica - Robótica e Redes Sociais: Informática

e cultura Digital: As atividades a partir dessa disciplina deverão desenvolver

processos relacionados à educomunicação, para a criação de sistemas

comunicativos abertos, dialógicos e criativos nos espaços educativos, que

possibilita condições de acesso às diferentes mídias e tecnologias,

ferramentas, instrumentos e informações que desenvolvam a ampliação da

cultura digital e suas múltiplas modalidades de comunicação. Teremos aulas de

iniciação à Robótica.

Rotina

Temos 18 turmas que participam do PROEITI atendendo do 6º ao 9º

ano e 5 turmas de Ensino Especial classes multisseriadas regular e TGD.

(Estas classes não estão inclusas no PROEITI).

A grade horária dos alunos está organizada com as disciplinas que

estão entremeadas entre Base Comum e Parte Diversificada. São seis aulas no

turno matutino, 60 minutos de almoço, no formato de Projeto Formação de

Hábitos Individual e Social (PFHIS), organizado em 3 etapas: Almoço,

Higienização e Descanso, e os demais tempos organizados de duas

possíveis maneiras:



● Cinco aulas de 50 minutos - neste modelo todos os estudantes fazem

todas as disciplinas e mais os acompanhamentos pedagógicos em

português e matemática.

Modelo de Grade horária com PFHIS e 5 aulas de 50 minutos

● Quatro aulas de 1 hora-relógio - Formato de Oficinas onde os

estudantes fazem a opção, entre as nove opções de disciplinas

ofertadas, naquelas que demonstram maior interesse e aptidão. São 2

aulas duplas para cada dia da semana. Os dois acompanhamentos

pedagógicos: matemática e português se apresentam de forma

“obrigatória” e os demais horários - 8 aulas duplas, são escolhidos pelos

estudantes.



Modelo de Grade Horária por Estudante

Com o PFHIS os alunos são acompanhados pelos professores

regentes onde realizam atividades programadas para cada uma das três

etapas: Incentivo a alimentação saudável, organização das filas e distribuição

das refeições, alerta ao desperdício, descarte de vasilhames e restos de

alimentos, hábitos de higiene e atividades de descanso e relaxamento. Por

meio desse projeto os professores que estão com carga residual completam a

sua carga de trabalho semanal. A duração do Projeto é de 60 minutos por dia

totalizando 05 aulas semanais. Todos os professores que atuam no PFHIS

recebem regência.

Os diferentes momentos organizados que caracterizam a rotina da

nossa escola são de suma importância para avaliação do desenvolvimento dos

alunos e da proposta pedagógica e curricular, pois é na execução das

atividades que se cria a possibilidade de estabelecer a relação entre teoria e

prática e ainda, da atuação dos diferentes atores envolvidos no processo

educativo. 

Intervalo Cultural



O "Intervalo Cultural" acontece mensalmente com apresentações de

música, teatro, dança poesia, entre outros, tendo como objetivo de

proporcionar momentos de integração, que sejam agradáveis e alimentem a

mente com sensações positivas, aproximação pessoal, ampliação do repertório

artístico, que culmina na ampliação do conhecimento dos alunos.

Aulas Passeio

Consiste na oportunidade que o aluno tem em sair do ambiente da

sala de aula, tendo a possibilidade de conhecer novos lugares e diferentes

situações de estudos e aprendizagens relacionados a conteúdos curriculares,

usando todos os sentidos para buscar o desenvolvimento cultural, social,

pessoal e intelectual do aluno, ampliando a sua visão de mundo.

Projetos Coletivos:

Cada área do conhecimento neste ano de 2019 terá um projeto da

sua área: Feira de Ciências, Mostra de Matemática, Festival Literário e Cultural,

Projeto da Consciência Negra.

Festa das Regiões:

A festa das Regiões no ano de 2020 contemplou ra comemoração

dos 60 anos de Brasília. FEST15/2020CEF 15 2020: Brasília 60 anos. Brasília

apresenta características importantes não apenas pela questão política, por ser

o espaço das grandes discussões e decisões governamentais, mas também

por ser um espaço dotado de uma organização espacial interessante, um local

verdadeiramente planejado e organizado para fins específicos. Neste sentido, a

história, a economia e os aspectos turísticos de Brasília refletem um pouco da

complexidade e importância deste espaço no cenário nacional.Estaremos

realizando atividades com os nossos estudantes durante a execução do

projeto, analisando e revisitando  todas essas dimensões citadas.



No ano de 2021 o tema da nossa festa das regiões foi a cidade do

Gama: História da gente- quem ama vem conhecer o Gama.Conhecer a nossa

cidade e sua história nos faz sentir pertencentes.

Conexão Solidária:

O projeto Conexão Solidária surgiu a partir da necessidade dos nossos

estudantes que vivem em situação de insegurança alimentar, em função da

suspensão das aulas presenciais. As doações são arrecadadas por meio de

uma campanha junto aos funcionários da escola, parceiros e voluntários. De

dois em dois meses realizamos a arrecadação.

Parcerias

Centro Olímpico

Firmamos parceria com o Centro Olímpico do Gama onde nossos

alunos dos 6º ao 9º ano fazem atividades nas seguintes modalidades:

atletismo, natação, futsal e basquete.

Universidade de Brasília

Essa parceria trará iniciação a Robótica para nossos estudantes

mais em especial para as meninas.

Mulheres do Brasil

Incentivo a leitura com doação de livros a 30 estudantes, sendo um

livro doado por mês. A culminância da leitura está formatada em espaço de

reflexão da leitura realizada no formato de clubinho dos estudantes a cada

mês.

AMABRASÌLIA: A AMABRASÌLIA é uma associação que incentiva projetos

que valorizam e empoderam as mulheres com vistas a combater a violência



sofrida em todas as áreas.Além dos projetos que executamos em parceria com

a AMABRASÌLIA, esta também é uma grande parceira com doações para

eventos e auxílio social à nossa comunidade escolar.

Calangos Leitores

Temos a

parceria com

Calangos Leitores que funciona da seguinte forma na escola:

Adesão: a participação no projeto é voluntária. Cada um ganha

o SEU exemplar do livro: a importância do objeto LIVRO como intermediário da

experiência da leitura

Todos fazem a leitura do mesmo livro: o que permite a partilha e a

descoberta de diferentes olhares sobre a mesma obra literária

Recorrência: os encontros acontecem uma vez por mês com o

mesmo grupo de jovens leitores

Diversidade: experiência ampla na escolha de títulos, possibilitando

acesso a diferentes gêneros, autores e temáticas

Encontro com Autores: a possibilidade de conversar com quem

escreveu o livro permite que os jovens leitores conheçam a história desse

autor, seus processos de escrita e criação e suas referências

Escrita: os jovens são incentivados a escreverem pequenos relatos

sobre o que a leitura proporcionou.



Plano de Ação da Coordenação Pedagógica

“Conte-me e eu esquecerei; ensina-me e eu me lembrarei;

envolva-me e eu aprenderei”.

Benjamin Franklin

Afinal, o que é coordenar? Coordenar do lat. coordinare, significa

ligar, ajuntar; organizar, arranjar. Coordenação, do lat. tardio coordenatione nos

passa a idéia de: mediar, ligar, articular um trabalho em andamento. Procurar

unir, dar um sentido, uma articulação a algo que está sendo feito

individualmente.

No CEF 15 acreditamos que a função da Coordenação pedagógica

é coordenar o planejamento pedagógico para qualificar a ação do coletivo da

escola, vinculando e articulando o trabalho à Proposta Pedagógica da escola,

possibilitando também, a construção e o estabelecimento de relações entre

todos os grupos que desempenham o fazer pedagógico, refletindo e

construindo ações coletivas.

A coordenação pedagógica coletiva do CEF 15 acontece toda

quarta-feira. Realizamos uma reflexão conjunta de todas as ações que estão

sendo desenvolvidas e vivenciadas no cotidiano da nossa escola. Diante das

várias alternativas criadas e até mesmo consolidadas, estamos sempre nos

perguntando: O que configura um coletivo? Qual a identidade construída pelo

grupo para a elaboração de um trabalho que seja coletivo, participativo e

solidário? Até que ponto a organização da escola tem propiciado a vivência de

trocas de experiências, contrapondo-se à prática solitária, reducionista e

competitiva? Até que ponto alteramos a concepção gradeada de currículo e do

trabalho? Até que ponto superamos cortes e descontinuidades, vencendo uma

organização do trabalho por "especialistas" e com justaposição de partes e

frações do conhecimento e habilidades?

Nesta perspectiva construímos nossa reflexão num contínum

ação-reflexão-ação.



Atribuições da Coordenação Pedagógica

● Coordenar as oficinas da Parte Diversificada em sintonia com a

Base Comum e da Proposta Pedagógica da escola;

● Elaborar junto aos professores os projetos da Base Diversificada

de cada oficina;

● Dar suporte pedagógico às oficinas;

● Dar suporte operacional às oficinas;

● Coordenar e monitorar o Plano de Ação dos monitores do PDAF;

● Acompanhar o desenvolvimento das atividades dos monitores;

● Coordenar o horário de lanche e almoço dos alunos: organização

das turmas no momento do lanche, do almoço, da escovação e da

higienização;

● Montar a escala de trabalho para todos os professores e

funcionários que acompanharão o horário de almoço dos alunos;

● Agendar as aulas passeio;

● Apresentar planilha de kits lanche e quantidade de ônibus para

todas as saídas com 30 dias de antecedência;

● Operacionalizar as saídas dos alunos para o Centro Olímpico e

CILG;

● Planejar e organizar os eventos culturais e desportivos que serão

desenvolvidos nas disciplinas da Base Diversificada;

● Dar suporte técnico aos eventos culturais e desportivos da Base

Comum;

● Participar de reuniões com os demais coordenadores a fim de

traçarem as linhas de articulação entre as atividades referentes à Base

Nacional Comum e à Parte Diversificada do Currículo;

● Participar da escala de plantão de atendimento aos alunos:

problemas disciplinares;

● Participar do Plantão de Abertura e Fechamento dos turnos;

● Participar de reunião semanal com a Supervisão Pedagógica e

quinzenal com a Equipe Gestora e demais coordenadores da Base Comum;



● Montar as pautas de coordenação da Base Diversificada;

● Coordenar os professores da Base Diversificada. Dar suporte

técnico e de materiais pedagógicos para execução das oficinas;

● Monitorar a execução dos projetos junto aos

professores/monitores;

● Disponibilizar aos professores e aos monitores sugestões

criativas, dinâmicas e inovadoras para a execução das atividades das oficinas;

● Informar à direção o andamento de todas as atividades e as

possíveis dificuldades para suas execuções;

● Passar diariamente na Direção para pegar malote;

● Participar de reuniões agendadas pela GREB;

● Sempre que houver necessidade, prontificar-se a acompanhar as

aulas externas permanentes;

● Acompanhar todas as aulas de campo agendadas;

● Acompanhar as informações do Blog da Coordenação Integral da

SEDF e alimentar com os eventos em nossa escola;

Organização da Coordenação Pedagógica

A Coordenação Pedagógica está organizada de acordo com a

Portaria 561, de a portaria n° 407/2018 , na portaria n° 395/2018 e em outras

relacionadas aos procedimentos de lotação e exercício, que também devem

ser consideradas para efeito de aplicação da distribuição de turmas. Nas

escolas de Ensino Fundamental Anos Finais a Coordenação Pedagógica

estará assim organizada:

Art. 33. Para os professores em regência de classe que atuam em

quarenta horas semanais, no turno diurno, com jornada ampliada no Ensino

Fundamental Anos Finais e no Ensino Médio, a coordenação pedagógica

dar-se-á no turno contrário ao de regência, totalizando quinze horas semanais,

devendo atender ao disposto abaixo:

https://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2019/01/PORTARIA-N%C2%BA-407-DE-17-DE-DEZEMBRO-DE-2018.pdf
https://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2018/12/PORTARIA-N%C2%BA-395-DE-14-DE-DEZEMBRO-DE-2018.pdf


I quartas-feiras destinadas à coordenação coletiva na UE/ UEE/

ENE;

II terças-feiras destinadas à coordenação coletiva, ou à coordenação

individual, ou à formação continuada presencial, dos professores da área de

Ciências da Natureza e de Matemática;

III quintas-feiras destinadas à coordenação coletiva, ou à

coordenação individual, ou à formação continuada presencial, dos professores

da área de Linguagens;

IV sextas-feiras destinadas à coordenação coletiva, ou à

coordenação individual, ou à formação continuada presencial dos professores

da área de Ciências Humanas e, quando houver, Ensino Religioso;

V segundas-feiras destinadas à coordenação por área de

conhecimento ou por blocos, no caso do 3º Ciclo do Ensino Fundamental –

Anos Finais e da Semestralidade;

VI os demais dias da semana destinados à coordenação pedagógica

individual, podendo ser realizada fora do ambiente escolar.

Para as Modalidades de Apoio segue o descrito no artigo 39:

Art. 39. Para os professores que atuam no regime de vinte mais

vinte horas semanais, ou com vinte horas semanais, nos turnos matutino,

vespertino, ou noturno, em regência de classe no AEE em Sala de Recursos

(Generalista e Específica) e na Itinerância, a coordenação pedagógica dar-se-á

em oito horas semanais, no respectivo turno, sendo:

I um dia da semana, por turno, destinado à coordenação pedagógica

coletiva ou junto à UNEB/ CRE ou à SUBEB, por área de atuação;

II um dia da semana, por turno, destinado à coordenação

pedagógica individual, podendo ser realizada fora do ambiente escolar, ou à

formação continuada presencial.

O formato das nossas capacitações em serviço será da seguinte

forma:



� Palestras;

� Rodas de Conversa;

� Filmes;

� Lista de livros;

� Compartilhamento de Boas Práticas.

8. Organização para o 3º Ciclo para as Aprendizagens

Ancorado na Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia

Histórico-Cultural (SAVIANI, 2007), concepções teórico-metodológicas do

Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF. Sustentado pelos

eixos integradores (Ludicidade e Letramentos) e transversais do Currículo em

Movimento da Educação Básica (Educação para a Diversidade, Cidadania e

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a

Sustentabilidade), que favorecem uma reflexão sobre a prática educativa e

sobre os diversos contextos socioculturais nos quais as aprendizagens

ocorrem.

Ressaltamos que a garantia das aprendizagens ocorre por meio da

gestão democrática, da formação continuada dos profissionais da educação, da

organização distinta dos espaços e tempos escolares, do fortalecimento da

coordenação pedagógica e da articulação dos três níveis de avaliação

formativa: aprendizagem, institucional e em larga escala.

A organização escolar em ciclos, que tem como princípio a

progressão continuada das aprendizagens, constitui-se por meio de cinco

elementos da organização do trabalho pedagógico escolar: a) gestão

democrática; b) formação continuada dos profissionais da educação; c)

coordenação pedagógica; d) avaliação formativa; e) organização e

progressão curricular.



Planejamento na Política de Ciclos para as Aprendizagens

O Projeto Interventivo, os Reagrupamentos, o acompanhamento

pedagógico individual e coletivo, as oficinas, entre outros são exemplos de

ações e procedimentos formativos cuja retroalimentação deve ocorrer por meio

da avaliação diagnóstica; caso contrário, se tornam um fim em si.

A elaboração, realização e avaliação do Projeto Interventivo são

de responsabilidade primeira dos professores; contudo, a equipe diretiva e

a de coordenação pedagógica, os orientadores educacionais, os pedagogos e

os psicólogos, entre outros profissionais, são sujeitos partícipes e

co-responsáveis nesse processo pedagógico.

No primeiro momento, as seguintes perguntas orientam a

elaboração do projeto: Quais são os estudantes que precisam de ajuda? Quem

é cada um deles? Qual a necessidade de cada um? Feito isso, definem-se

coletivamente os objetivos do projeto, que são os objetivos de aprendizagem

que se espera que os estudantes alcancem.

No segundo momento, elabora-se o projeto. Nele se incluem:

1. Identificação

• Escola/CRE

• Etapa/Modalidade

Ano(s) e turma(s)

• Responsáveis pelo atendimento

• Estudante(s) atendido(s)

2. Apresentação (breve texto que apresente linhas gerais do projeto)

3. Justificativa (relato geral das condições iniciais dos estudantes

que serão atendidos pelo projeto, levantadas na avaliação diagnóstica)

4. Objetivo geral (expressa o resultado esperado com o

desenvolvimento do projeto)

5. Objetivos específicos são desdobramentos do objetivo geral.

Especificação dos objetivos de aprendizagem que os estudantes devem

alcançar) vide Ficha 1 – Identificação e Diagnóstico



6. Desenvolvimento (seleção dos procedimentos didáticos,

apontando sua operacionalização, os atores e ou setores envolvidos) – vide

Ficha 2 – Procedimentos Didáticos

7. Avaliação da aprendizagem dos estudantes (descrição de

procedimentos e instrumentos avaliativos para acompanhar a avaliação do

desempenho do estudante no PI, em conformidade com as Diretrizes de

Avaliação Educacional – SEEDF, 2014) – vide Ficha 3 – Avaliação da

Aprendizagem.

8.Cronograma (pode ser utilizado demarcadores como horas, dias,

semanas, meses ou semestre).

9. Avaliação do Projeto (Consiste na descrição de como o PI será

acompanhado e avaliado pelas equipes responsáveis pelo seu

desenvolvimento)

10. Referências (listagem dos documentos ou textos utilizados para

a sustentação teórica e metodológica do PI).

11. Anexos e apêndices (inserção de anexos e apêndices utilizados

no projeto)

Elaborado o projeto, o terceiro e quarto momentos são o

desenvolvimento e a avaliação. Enquanto as ações são realizadas,

registram-se todas as informações referentes ao alcance dos objetivos, à

pertinência das atividades pedagógicas e dos recursos utilizados, ao tempo

destinado às atividades e ao ritmo de aprendizagem de cada estudante. Esta é

a avaliação em processo. Tal registro deve ser realizado pelos profissionais que

atuam em cada momento do projeto.

Esses quatro momentos acontecem de forma articulada. Como o

projeto é dinâmico, essas etapas estão continuamente sendo revisitadas.

Articulada aos objetivos do projeto, a avaliação é seu fio condutor e está

presente em todos os momentos. Por meio dela, obtêm-se informações

importantes sobre as aprendizagens de cada estudante e sobre a relevância do

projeto.

Como o Projeto Interventivo é de desenvolvimento contínuo, mas

não atende ao mesmo grupo de estudantes durante todo o ano, periodicamente



é analisado pelos profissionais envolvidos, a partir das informações coletadas

durante sua execução.

Os estudantes com necessidades educacionais especiais:

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas

habilidades/superdotação, transtornos funcionais específicos (RESOLUÇÃO

nº1/2012-CEDF) e os estudantes enturmados em classes de Correção da

Distorção Idade-Série (CDIS) deverão ser sempre incluídos em todas as

estratégias do 3º Ciclo, ajustadas, quando necessário, as suas especificidades

e de acordo com as orientações da Sala de Recursos, Equipe Especializada de

Apoio à Aprendizagem e Orientação Educacional da SEEDF.

Sala de aula

Compreender a abrangência do espaço e tempo da aula implica

considerar essas dimensões para além do físico e do arquitetônico, perspectiva

essencial para o planejamento das ações didáticas:

• Dimensão física: Salas e ambientes físicos existentes e a forma

como se organizam.

• Dimensão funcional: Como se utiliza e para quê.

• Dimensão relacional: Quem e em que circunstâncias os utiliza.

• Dimensão temporal: Quando e como são utilizados.

A aula em uma escola organizada em ciclos precisa extrapolar o

espaço convencional das quatro paredes, como usualmente costuma ser

concebido.

Como um ambiente a mais que oportuniza as aprendizagens nas

diferentes áreas do conhecimento, a sala de aula deve possibilitar a interação

dos sujeitos por meio de uma organização variada desse espaço, seja no

coletivo, em pequenos grupos de três ou quatro estudantes, em duplas. Cabe

ressaltar que repensar a geografia da sala de aula pressupõe articular sua

disposição à concepção pedagógica, ou seja, uma vez que a aprendizagem se

dá na interlocução com o outro, ressignificar esse espaço compreende também

a organização dos estudantes Deve ser pensada como estrutura de



oportunidades e contexto de aprendizagens e de significados com condições

de favorecer o desenvolvimento das atividades educativas e, em conseqüência,

o processo de crescimento pessoal do estudante e do professor como: aulas

em pátios, quadra poliesportiva, sala de leitura, laboratórios, museus,

zoológico, mercados, feiras livres, exposições, teatros, entre outros.

A organização da escola em ciclos requer ainda que nela se

questione a predeterminação dos tempos para ensinar e aprender. A

proposição de situações didáticas em que os interesses e saberes dos

estudantes venham à tona por meio da problematização dos saberes já

construídos é fundamental para evidenciar sua prática social (o que sabem

sobre o assunto; o que pensam a respeito; quais suas descobertas; quais

caminhos foram percorridos para encontrar as respostas) e propor atividades

que os instrumentalizam, possibilitando a reflexão crítica e criativa e,

consequentemente, sua participação nessas situações. O acompanhamento

das aprendizagens dos estudantes pelos professores nesse processo é

fundamental para o (re) planejamento das aulas e precisa pautar-se nos

sentidos atribuídos por eles sobre aquilo que estudam, ou seja, a articulação

entre o conhecimento de mundo, conteúdos curriculares e prática social.

Projetos Interventivos e reagrupamentos:

Os Reagrupamentos não buscam a homogeneidade, mas a

necessidade de diferenciação e individualização de práticas voltadas às reais

necessidades dos estudantes. A avaliação formativa é imprescindível nesse

processo, uma vez que é por meio dela que ocorre o diagnóstico das condições

de aprendizagem dos estudantes e a adoção de estratégias em prol de seu

avanço.

O Reagrupamento intraclasse, como o próprio nome indica,

consiste na formação de grupos de estudantes de uma mesma turma, durante

o horário das aulas, de acordo com suas dificuldades de aprendizagem ou suas

potencialidades. Em determinados momentos, as atividades podem ser as



mesmas para todos os grupos, isto é, todos têm o mesmo desafio a

desenvolver. Em outros, a atividade pode ser a mesma para todos, porém com

comandos diferenciados, conforme o processo de aprendizagem de cada

grupo. Há ainda situações em que cada grupo receberá um desafio diferente. O

que determina a opção pela forma de organização dos grupos, pela

periodicidade de realização e ou pelo trabalho que será desenvolvido é o

diagnóstico das necessidades e possibilidades de aprendizagem realizado pelo

professor, a partir do qual serão estabelecidos os objetivos e as estratégias

didáticas a serem desenvolvidas.

O Reagrupamento interclasse é uma dinâmica que enriquece e

alarga as experiências estudantis e docentes por meio do diálogo entre as

turmas. Esse Reagrupamento prevê a formação de grupos de estudantes,

organizado entre as turmas do 3º Ciclo, independentemente do bloco ou ano

em que o estudante esteja matriculado, a partir de necessidades e

possibilidades diagnosticadas.

Algumas ações podem auxiliar o professor na construção de um

contrato didático com os estudantes:

A. Apresentar seu Plano de Ensino (Unidades Didáticas) para

discussão e contribuições dos estudantes.

B. Levantar temas/assuntos de interesse dos estudantes para o

planejamento.

C. Apresentar sugestões de material pedagógico, tendo em vista,

além dos objetivos de aprendizagem, as necessidades/dificuldades e

interesses da turma.

D. Propor atividades diversificadas que oportunizem a participação

ativa do estudante, como: seminários, pesquisas coletivas, dinâmicas de

trabalho grupal, entre outros.

E. Discutir e definir procedimentos e instrumentos avaliativos, bem

como definir os seus critérios, oportunizando aos estudantes o

acompanhamento de seu desempenho escolar, incluindo a autoavaliação.



Atividades diversificadas: Técnicas de ensino

Destacamos algumas técnicas de ensino que poderão contribuir com

o planejamento das aulas no 3º Ciclo:

• Aula expositiva dialogada consiste na exposição do

conteúdo/temática, tomando como ponto de partida os conhecimentos prévios

dos estudantes. Requer a participação dos estudantes de forma ativa, sendo

que o professor faz questionamentos, suscitando a discussão sobre o objeto de

estudo em confronto com a realidade. O professor pode recorrer, no início da

aula, a questões, problemas, filmes, textos provocativos, entre outros, para

incentivar os estudantes.

● Sala de aula Invertida : Propor aos estudantes o contato prévio

com determinado conteúdo a ser aprofundado, posteriormente, em sala de

aula.

● Tempestade cerebral é uma técnica que provoca a imaginação e

exposição espontânea do estudante sobre um conteúdo ou tema, por meio da

elaboração de novas ideias, palavras-chave, conceitos. Tudo o que for indicado

pelo estudante será registrado no quadro, papel pardo ou computador; se

necessário, o professor solicita uma explicação do estudante sobre suas

indicações.

● Estudo Dirigido: Propor investigação, a partir de determinado

objetivo e roteiro previamente definidos, e orientar o processo de estudos, que

pode ser individual ou em grupo. Nesse caso, o estudante poderá fazer uso de

ferramentas de mediação de reuniões on-line.

● Resolução de Problemas: Propor uma situação problema que

envolva o assunto/tema a ser estudado e sugerir aos estudantes a busca de

soluções durante o período não presencial. E, nos momentos presenciais,

desenvolver a questão proposta e a solução com a turma.

● Mapa conceitual pressupõe a construção de uma representação

gráfica da organização conceitual dos sujeitos, sendo de grande valor para o

ensino, a aprendizagem, a investigação e a avaliação. As organizações



gráficas podem ser hierárquicas, lineares e em rede A organização linear é

simples e reduzida, e cada elemento está ligado a um antecedente e a um

conseqüente:

A organização hierárquica indica a subordinação de conceitos,

ligando-os a um ou mais elementos. As relações entre os elementos são

estritamente hierárquicas.

● Modelo de Mapa Conceitual Hierárquico: Este tipo de mapa

conceitual é útil quando a pessoa deseja ter uma melhor visualização sobre

a ordem cronológica de um processo ou idéia, assim como classificar os

diferentes graus de importância. Entre as linhas que ligam os diferentes termos,

o idealizador deste tipo de mapa conceitual pode explicar, resumidamente, qual

a relação que conecta ambos.

● Construção e Utilização de Recursos Digitais:Propor aos

estudantes a criação de vídeos, Blogs, Podcasts, páginas em redes sociais,

canais no Youtube, voltados para o desenvolvimento de temas definidos em

sala de aula;

● Utilizar músicas, instruções de elaboração de jogos e brinquedos,

brincadeiras, contação de histórias, documentários, dentre outros recursos, em

formato digital, para motivar e auxiliar os estudantes nas aprendizagens.

● Mapa conceitual Teia de Aranha

Neste tipo de mapa conceitual é possível identificar as diversas

opções lógicas para a resolução de um determinado processo, por exemplo.



Assim, o indivíduo consegue ter uma visão geral sobre todas as

alternativas e as suas prováveis consequências, traçando o melhor modo de

chegar à solução / conclusão.

● Modelo de Mapa Fluxograma: Neste tipo de mapa conceitual é

possível identificar as diversas opções lógicas para a resolução de um

determinado processo, por exemplo. Assim, o indivíduo consegue ter uma

visão geral sobre todas as alternativas e as suas prováveis consequências,

traçando o melhor modo de chegar à solução / conclusão.

● Estudo dirigido é uma técnica que possibilita aos

estudantes estudos específicos do conteúdo em defasagem e que ocorre sob a

orientação do professor, que organiza o material de acordo com objetivos

específicos de aprendizagem definidos no planejamento. O desenvolvimento

do estudo dirigido envolve leitura individual orientada por roteiro preparado pelo

professor; resolução de questões e problemas com suporte do material

estudado. As construções do estudante serão acompanhadas e avaliadas sem

a preocupação em atribuir-lhe notas ou classificá-lo Pode ser realizado,

também, em ambientes virtuais de aprendizagem.

● Lista de discussão por meios informatizados possibilita

a um grupo de estudantes o debate a distância sobre determinado tema

estudado previamente ou o aprofundamento, em atendimento aos objetivos de

aprendizagem. Essa ferramenta pode ser construída da forma mais simples

(e-mail de grupos), sem apoio de tutoria, até a mais interativa, por redes de



computadores ou plataformas, como, por exemplo, a plataforma Moodle. Ou

até por Whatsapp.

● WebQuest favorece a pesquisa e o estudo, por meio da

internet, com vistas ao processo de ensino e aprendizagem. O professor, após

a definição de um tema e objetivos de aprendizagem, propõe uma pesquisa

inicial orientada com questões e com disponibilização de links já pesquisados

pelo professor, estimulando a investigação, o estudo e o pensamento crítico.

Os estudantes fazem os registros dos resultados da pesquisa e estudo para

socialização em pequenos grupos ou para toda a turma. Esses resultados

podem ser publicados em site ou blog.

● Phillips 6/6 é uma técnica viável em turmas maiores e

consiste em organizá-las em grupos com seis pessoas, para discutir um

determinado tema durante seis minutos. É adequada quando for necessária a

definição rápida de sugestões para planejamento de atividades, para

levantamento de temas de interesse e dificuldades de aprendizagem, que

auxiliarão, também, a organização do Projeto Interventivo, bem como a busca

de alternativas para a resolução de problemas. Gera maior participação dos

componentes do grupo.

● Grupo de verbalização e de observação (GV/GO) é uma

técnica em que se divide a turma em dois grupos: um grupo de verbalização

(GV) forma círculo interno e outro de observação (GO) forma círculo externo.

Na primeira fase, o grupo GV discute o tema e o grupo GO observa

e faz anotações sobre a discussão, questões e argumentos levantados. Na

segunda fase, os estudantes invertem os papéis. É uma técnica que possibilita

a discussão de temas sob a coordenação do professor e requer leituras,

estudos preliminares, enfim, a apropriação do conteúdo ou tema pelos

estudantes.

● Seminário é uma técnica em que um grupo, após

aprofundar o estudo de um tema, coloca-o em debate com os outros grupos

para problematização, análise e síntese. Após a apresentação das ideias do

grupo, todos passam ao debate, levantando novas questões geradoras de

investigação uns aos outros. Destaca-se a necessidade de constante



orientação do professor, seja: na apresentação ou seleção do tema junto à

turma; na justificativa da importância do trabalho; no desafio dos estudantes

para a proposta; na apresentação de caminhos para o desenvolvimento do

seminário; na orientação da pesquisa; na organização de calendário e espaço

para sua apresentação; e, quando houver, nos passos para a realização do

trabalho escrito.

● Estudo de caso refere-se à análise minuciosa de uma

situação real em que os estudantes realizam uma investigação sob a

orientação do professor e, posteriormente, apresentam-na para a turma. O

caso é oferecido pelo professor, podendo ser um para cada grupo ou o mesmo

para os diversos grupos, sendo analisado pelo grupo que relaciona os aspectos

que podem ajudar na resolução da situação. O professor retoma os pontos

discutidos e as soluções propostas. Após o debate com todos os grupos, são

relacionadas as conclusões que contribuem para a compreensão do caso em

estudo.

● Júri simulado pode levar a turma à análise e avaliação de

uma situação problematizadora, de um fato ocorrido na sociedade, exercitando

a capacidade de crítica e elaboração de argumentos de defesa e de acusação.

Seu desenvolvimento envolve apresentação de um problema concreto à turma

para estudo; definição de papéis, sendo um juiz que organiza a sessão e

apresenta questionamentos ao conselho de sentença e um escrivão que redige

o relatório dos trabalhos. Os demais componentes da turma serão divididos em

quatro grupos: promotoria e defesa, de um a quatro estudantes cada; conselho

de sentença, com sete alunos que, a partir dos argumentos, apresentarão a

decisão final; o plenário, com os demais estudantes que ficarão como

observadores do desempenho da promotoria e da defesa, devendo fazer uma

apreciação final sobre a atuação de ambos. É definido um período para que a

promotoria e a defesa se preparem com a orientação do professor. Durante o

júri, a promotoria e a defesa terão 15 minutos para apresentar seus

argumentos sobre o problema.

● Estudo do meio propicia o contato com a realidade social

para a construção do conhecimento, por meio da vivência e compartilhamento



de experiência com outros sujeitos. Possibilita abordagem interdisciplinar do

contexto natural e social no qual o estudante se insere, visando à análise de

determinada problemática ou temática.

● Oficina possibilita a aprendizagem sobre o objeto de

estudo de forma aprofundada mediante a aplicação de conceitos e

conhecimentos adquiridos. Pode ser realizada em pequenos grupos, não

ultrapassando 20 alunos, com interesses comuns, sob a orientação do

professor, que também providencia o material didático e organiza o espaço

com antecedência. Pode envolver diferentes atividades: estudos individuais,

pesquisa bibliográfica, palestras, discussões, resolução de problemas, redação

de trabalhos, entre outros.

Com vistas a superar as possíveis dificuldades de aprendizagem

dos estudantes, os professores, em seu papel mediador, precisam envolver a

todos com estratégias pedagógicas diversificadas, articuladas pelos eixos

integradores: Ludicidade e Letramentos e eixos transversais do Currículo em

Movimento da Educação Básica da SEDF: Educação para a Diversidade,

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

Sustentabilidade.

Utilizaremos também o Infográfico das 10 competências da BNCC:



Relação Escola Comunidade

É necessário que a comunidade e a escola se encarem

responsavelmente como parceiras de caminhada, pois ambas são

responsáveis pelo que produz, podendo reforçar ou contrariar a influência uma

da outra. Comunidade e escola precisam criar através da educação, uma força

para superar as suas dificuldades, construindo uma identidade própria e

coletiva, atuando juntas como agentes facilitadores do desenvolvimento pleno

do educando.

É impossível colocar à parte escola, família e comunidade, pois, se o

indivíduo é aluno, filho e cidadão ao mesmo tempo, a tarefa de ensinar não

compete apenas à escola, porque o aluno aprende também através da família,

dos amigos, das pessoas que ele considera significativas, dos meios de

comunicação, do cotidiano. Sendo assim, é preciso que professores, família e

sociedade tenham claro que a escola precisa contar com o envolvimento de

todos.

De acordo com a premissa de Gestão democrática defendida por

nós, faz-se necessário a união ou parceria entre escola e comunidade para que

haja a efetivação de forma real deste conceito. Ou seja, para que ele saia da

teoria e passe para prática é preciso que aconteçam atividades práticas de

ações conjuntas entre ambos para uma aproximação positiva. A gestão para

ser democrática e participativa tem que haver a participação de todos os

envolvidos no processo educacional do contrário ela não poder ser intitulada

desta forma.

A escola é uma das instituições que tem um grande poder de

transformação da sociedade, através da educação, a família tem suas crianças

e jovens que são formados por ela. Desta forma a instituição de ensino e a

comunidade devem buscar parcerias em prol de uma qualidade melhor na

educação para seus filhos, como também infraestrutura que garanta uma vida

saudável e digna para todos.



Quando escola e comunidade trabalham juntos os resultados

positivos são bem visíveis tanto na qualidade do ensino quanto na forma de

relacionamento entre as pessoas que compõe estas duas instituições. Isto faz

com que a participação da escola na comunidade e desta na escola, seja um

fator relevante dentro do processo educacional.

Regimento Interno dos Estudantes do CEF 15 do Gama. Regimento

baseado no Regimento Interno das Escolas Públicas do DF.

Direitos dos alunos:

● Receber ensino de qualidade;

● Ser respeitado na sua dignidade como pessoa humana,

independente de sua convicção religiosa, política ou filosófica, grupo social,

etnia, sexo, nacionalidade e necessidade educacional especial;

● Tomar conhecimento, no prazo determinado, dos resultados

obtidos em provas e trabalhos realizados, notas e freqüências por meio de

boletins periódicos;



● Solicitar, quando se julgar prejudicado, revisão de provas dentro

do prazo previsto de 48 horas, a partir da divulgação, solicitar na direção.

● Requerer e realizar provas de segunda chamada sempre que

perder provas por motivo de doença, luto, casamento, convocação para

atividades cívicas ou jurídicas e impedimentos por motivos religiosos;

● Utilizar-se das dependências, instalações e recursos materiais da

escola, mediante pré-solicitação e autorização a quem de direito;

● Receber apoio pedagógico especializado dos serviços de

Orientação Escola, Sala de Recurso e serviço especializado de apoio à

aprendizagem quando necessário;

● Ter segurança dentro da escola.

Deveres dos alunos:

● Conhecer, fazer conhecer, cumprir e respeitar este Regimento e

outras normas vigentes na escola;

● Aplicar-se com diligência ao estudo, para melhor aproveitamento

das oportunidades de ensino e de aprendizagem, comparecendo e participando

das aulas, executando as tarefas escolares e atividades desenvolvidas pela

instituição educacional;

● Participar de todas as atividades propostas pela escola dentro da

proposta do PROEITI.

● Ser pontual e assíduo às atividades escolares;

● Não haverá segundo horário, exceto em casos de extrema

necessidade, justificados à Direção da escola pelos responsáveis;

● Comunicar à escola, preferencialmente por escrito ou atestado,

qualquer problema (doença, viagem, luto, etc.) que impeça o aluno de

frequentar as aulas;

● Usar o uniforme adotado pela Rede Pública de Ensino do Distrito

Federal, bem como a carteira de identificação escolar. Ou



● Usar o uniforme adotado pelos pais em Assembléia Geral da

Comunidade Escolar. Obs.: Como complemento da camiseta do uniforme, usar

calças, saias ou bermudas, observando o comprimento adequado. Não será

permitido o uso de shorts e mine saia no ambiente escolar;

● Neste ano de 2020 foi aprovado em Assembléia Geral o uso do

calçado tênis devido a especificidade da escola em ofertar várias oficinas de

desporto. O uso do tênis nas atividades físicas tem como principal

objetivo minimizar as consequências da pisada errada no solo e da

sobrecarga gerada pelo impacto de alguns exercícios, evitando assim

acidentes, lesões e fraturas tanto nos pés como nos joelhos, quadril e nas

vértebras. Isso porque, esse impacto que o corpo sofre durante a atividade

física é transmitido das pontas dos pés até a coluna vertebral.

● Foi aprovado em Assembléia geral o uso do cartão de acesso

escolar que além de facilitar o acompanhamento da entrada e saída dos

estudantes, será um facilitador da comunicação entre escola e pais, onde será

disponibilizado pelo aplicativo as informações em tempo hábil para os pais

além do histórico de notas e acompanhamento pedagógico individual dos

alunos. A adesão será voluntária por meio da contribuição pela APAM.

● Solicitar autorização da Direção quando necessitar se ausentar

das atividades escolares;

● Ser honesto na apresentação das tarefas escolares e nos demais

atos escolares;

● Promover relações de cooperação no ambiente escolar;

● Zelar pela limpeza e conservação dos diversos ambientes da

escola;

● Entregar aos responsáveis e correspondência enviada pela

Escola, e devolvê-la assinada quando solicitado;

● Responsabilizar-se e indenizar a escola em caso de dano

causado ao patrimônio da instituição educacional, se maior de idade ou pelo

responsável legal quando menor. Inclusive referente a aquisição de uso do

armário do aluno;



● Abster-se de praticar ou induzir à prática de atos que atentem

contra pessoas e/ou contra o patrimônio da instituição educacional;

● Respeitar todas as pessoas da comunidade escolar;

● Ao sair, ir diretamente para casa ou ao local a que se destina e de

conhecimento do responsável, não ficando ao redor ou em frente à escola;

Sanções:

● Serão aplicadas de acordo com o Regimento das Escolas

Públicas do DF, pág. 38 Art. 53.

●

Observações Importantes:

● A escola não se responsabiliza por objetos de valor e pertences

dos alunos, sendo de total responsabilidade de guarda e zelo dos mesmos. Em

especial aparelhos celulares.

● O contato dos pais com os professores fora dos dias de Reunião

de Pais e Mestres será somente via Coordenação Pedagógica, com prévio

agendamento, no turno contrário ao da aula;

● Não serão dadas informações a respeito da vida escolar do aluno

via telefone ou para aqueles que não sejam seus responsáveis legais;

● O horário das atividades diárias será das 7h30 às 17h30. Os

atrasos na entrada não serão tolerados, salvo casos excepcionais, de força

maior, passando pela Coordenação Pedagógica.

● O horário do almoço/descanso/higienização será de 12h30 às

13h30.

É vedado ao aluno:

● Portar objeto ou substância que represente perigo para a sua

saúde, segurança ou integridade física ou de outrem;

● Fumar ou trazer cigarros para a escola;

● Trazer marmita para almoçar na escola;



● Trazer ou receber, utilizar ou comercializar bebidas alcoólicas ou

substância tóxicas na escola;

● Trazer ou receber, utilizar ou traficar drogas na escola;

● Ocupar-se durante as aulas com atividades não compatíveis com

o processo de ensino-aprendizagem;

● Promover na escola qualquer tipo de campanha ou atividade sem

a prévia autorização do Diretor;

● Impedir colegas de participar das atividades escolares ou

incitá-los à ausência;

● Portar aparelhos eletrônicos, celulares, caixas de som portátil ou

qualquer aparelho que emita som no ambiente escolar;

● Sair da sala para os corredores e demais ambientes da escola

sem autorização do professor;

● Permanecer nos intervalos fora dos recintos destinados ou no

andar superior durante o intervalo;

● Transitar pelos corredores em horário de aula;

● Promover, articular, incentivar ou participar de brigas inclusive no

horário do intervalo e nos horários de entrada e saída;

● Namorar nas dependências da escola;

● Sair de sala durante a aula para buscar material em outras salas,

no armário, utilizar a biblioteca, laboratório de Informática, cantina, etc., a não

ser que seja convocado ou autorizado pela Direção ou pelo professor daquela

aula;

● Andar de bicicleta, patins, skate ou similares nas dependências

da escola;

● Pichar, escrever, desenhar ou danificar o patrimônio físico da

escola;

● Sair da escola fora do horário de saída, a não ser que autorizado

pela Direção;

● Consumir, balinhas, goma de mascar, pirulitos, refrigerantes e

lanches durante as aulas;



● Receber presentes, flores, mensagens ao vivo ou similares na

sala de aula (o contemplado poderá receber seus presentes na Direção);

● Fazer festas para comemorar aniversários na escola;

● Utilizar aparelhos celulares, bem como de aparelhos eletrônicos

capazes de armazenar e reproduzir arquivos de áudio do tipo MP3, CDs e

jogos, a não ser em alguma atividade específica, explicitada pelo professor (Lei

Distrital, nº 4.131/2008).

● Fotografar ou filmar as pessoas e expô-las em sites, blogs, redes

sociais ou outros veículos de comunicação, sem autorização prévia delas ou

dos pais (quando menores de idade). O uso indevido de imagens possibilita

medidas processuais;

● Dividir armários com outro aluno salvo sob autorização da

Direção.

Este regimento foi embasado no Regimento Escolar das Escolas

públicas do Distrito Federal.

Todas as orientações que não estiverem contempladas neste

Regimento seguem as orientações do REEPDF.



Concepções, prática e estratégias de avaliação do processo ensino
aprendizagem.

Avaliação Formativa: Conceitos e Práticas

A concepção de Educação defendida é de Educação Integral. Nessa

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

desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser único, especial e singular.

Nessa perspectiva a Educação Integral provoca uma ruptura

Estrutural na lógica do Poder Punitivo comumente percebido nos processos

avaliativos e Fortalece a Responsabilização com a Educação para a

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

Sustentabilidade.

Estas Diretrizes de Avaliação têm por Objetivo principal a

organização e o envolvimento de maneira articulada, os três níveis da

avaliação: Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala (ou redes), sendo a

função Formativa a maior indutora dos processos por comprometer-se com a

garantia das aprendizagens de todos (as).

O real objetivo da avaliação é conhecer o que eles (os alunos)

sabem, quanto sabem e o quão distante ou perto estão dos objetivos

educacionais que lhes foram propostos.

Nesse sentido, avaliar não se resume à aplicação de testes ou

exames. Também não se confunde com medida. Medir é apenas uma pequena

parte do processo avaliativo, correspondendo à obtenção de informações.

Analisá-las para promover intervenções constantes é o que compõe o ato

avaliativo. Por isso se diz que enquanto se aprende se avalia e enquanto se

avalia ocorrem aprendizagens, por parte do professor e do estudante. Esse

processo é conhecido como avaliação formativa, voltado para a avaliação para

as aprendizagens (Vilas Boas, 2013).

A avaliação possui diversas funções. Avaliar para incluir, incluir para

aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada.



Não são os instrumentos e procedimentos que definem a função

formativa, mas a intenção do(a) avaliador(a), no caso o(a) professor(a), e o

uso que se faz deles (HADJI, 2001). Nesse sentido a escola apoia a utilização

de instrumentos, procedimentos e formas diferenciadas (variadas) que

contribuam para a conquista das aprendizagens por parte de todos os

estudantes.

O que se pretende é a utilização de instrumentos, procedimentos e

formas diferenciadas (variadas) que contribuam para a conquista das

aprendizagens por parte de todos os estudantes.

Este é o sentido da avaliação para as aprendizagens e não

simplesmente da avaliação das aprendizagens.

A diferença é que a primeira promove intervenções enquanto o

trabalho pedagógico se desenvolve e a segunda, também denominada de

avaliação somativa, faz um balanço das aprendizagens ocorridas após um

determinado período de tempo, podendo não ter como objetivo a realização de

intervenções (Villas Boas, 2013).

Quem avalia e quem é avaliado? Na concepção formativa a resposta

é: todos.

Acredita-se que na função formativa podem-se promover as

aprendizagens de todos por meio da autoavaliação e da realimentação

(retorno).

A avaliação diagnóstica e a autoavaliação entram neste cenário

como potencializadora da avaliação formativa. A primeira porque não se

dissocia do fazer e das observações diárias que devem ser registradas, a

segunda porque auto avaliar-se é a maneira pela qual o estudante e demais

atores da escola podem se inserir e aprender sobre si enquanto aprendem.

Nos anos finais do Ensino Fundamental as atividades pedagógicas e

avaliativas que melhor se adéquam a um processo formativo são: observação,

entrevistas, resolução de problemas, criação de documentários, filmagens,

trabalhos em grupos, dramatizações, leituras e discussões coletivas, desafios à

criatividade, avaliação por pares, portfólios, criação e gestão de blogs, sites,

entre outras.



Os docentes que trabalham com várias turmas podem usar

alternadamente portfólios e registros reflexivos. O uso de múltiplos

procedimentos/instrumentos avaliativos possibilita aos alunos o

desenvolvimento das diferentes capacidades exigidas por cada um deles.

A concepção de avaliação formativa, adotada pela SEEDF,

pressupõe processos dialógicos entre os sujeitos envolvidos na ação educativa

da escola. Nesse sentido, não se deve excluir as mães, os pais e/ou

responsáveis de suas funções sociais, sob o risco de fragilizar as

aprendizagens dos filhos/estudantes. Escuta Sensível da comunidade.

É importante ainda oportunizar as famílias informações e

esclarecimentos acerca da organização do trabalho pedagógico, dos

procedimentos, critérios e instrumentos adotados para avaliar as

aprendizagens dos alunos.

Recuperação Contínua

A "recuperação de estudos" é prevista na Lei nº 9.394/96, em seu

artigo 12, inciso V, para "prover meios para a recuperação dos alunos de menor

rendimento“.

A realização de intervenções pedagógicas contínuas junto a todos

os estudantes, sempre que suas necessidades de aprendizagem forem

evidenciadas.

Utilização da avaliação diagnóstica permanentemente para constatar

as necessidades de cada autoavaliação pelos estudantes é importante aliada

nesse processo.

Procedimentos de Avaliação

Todos os procedimentos/instrumentos de avaliação devem ser

elaborados em articulação com a coordenação pedagógica da Escola. A ideia é



a de que a equipe coordenadora possa colaborar, apreciar e acompanhar a sua

elaboração para que seja garantida coerência interna com o projeto da escola.

Os critérios de avaliação devem constar do plano de trabalho dos

docentes, organizado em consonância com o projeto político-pedagógico da

escola, e ser comunicados aos estudantes e seus pais/responsáveis.

Esses procedimentos/instrumentos passam a ser públicos.

Após a divulgação dos resultados, mesmo que parciais como

aqueles que ocorrem no final de cada bimestre, os estudantes por meio dos

seus responsáveis podem solicitar revisão, por escrito, em até 72 horas.

Caberá ao Conselho de Classe, após parecer do docente responsável pelo

componente curricular, a decisão sobre o recurso no âmbito da escola.

A progressão parcial com dependência deve cumprir carga horária e

conteúdos iguais àqueles que estão sendo desenvolvidos no regime regular. O

trabalho com pesquisas devidamente orientado, supervisionado e com

apresentação de resultados para a escola poderá dar suporte à avaliação

formativa desse processo. O estudante, quando menor, e seu responsável legal

assinarão termo de compromisso em relação ao acompanhamento desse

trabalho.

Avaliação Formal e Informal

São conhecidos como procedimentos formais de avaliação os que

deixam claro para os estudantes e mães, pais/responsáveis que, por meio

deles, a avaliação está acontecendo: testes, provas, lista de exercícios,

deveres de casa, formulários, relatórios e outros.

Contudo, os que compõem a avaliação informal merecem maior

reflexão. São constituídos pelos juízos que professores fazem sobre os

estudantes e vice-versa

Cabe salientar aos que se posicionam como avaliadores que, ao

apreciarem instrumentos avaliativos para fins de anotação ou registro de

conceitos, que procura se desfazer de alguns rótulos ou sentimentos que por



ventura tenham marcado a relação deles com aquele que agora tem seu

trabalho apreciado. A intenção é que ao realizar este filtro ético o processo e o

produto dessa avaliação não sejam minados por elementos negativos oriundos

da avaliação informal, como expor, rotular, punir.



Conselho de Classe Participativo

O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da

avaliação formativa é, ao mesmo tempo, espaço de planejamento,

organização, avaliação e retomada do projeto político-pedagógico da escola.

Ele é a instância em que se encontram e podem se entrelaçar os três níveis da

avaliação: das aprendizagens, institucional e de redes ou em larga escala,

sendo um momento privilegiado para autoavaliação pela escola.

No Distrito Federal, a Lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho de

Classe o status de colegiado que comporá, com outros, os mecanismos de

garantia da participação democrática dentro da escola.

O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão

democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de

ensino e de aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe quantas forem

as turmas existentes na escola.

O Conselho de Classe será composto por:

● Todos os docentes de cada turma e representante da equipe

gestora, na condição de conselheiros natos;

● Representante dos especialistas em educação;

● Representante da carreira Assistência à Educação;

● Representante dos pais ou responsáveis;

● Representante dos alunos a partir do 6º ano ou primeiro

segmento da educação de jovens e adultos, escolhidos por seus pares,

garantidos a representatividade dos alunos de cada uma das turmas;

● Representantes dos serviços de apoio especializado, em caso de

turmas inclusivas.

O Conselho de Classe se reunirá, ordinariamente, uma vez a cada

bimestre e, extraordinariamente, em qualquer tempo, por solicitação do diretor

da escola ou de um terço dos membros desse colegiado.



Provas e Notas

A respeito da adoção de uma semana de provas ao final de cada

bimestre, cabe refletir: qual a justificativa para tal prática? A quem ela

beneficiaria? O trabalho pedagógico seria realizado padronizadamente em

todas as turmas de modo a se aplicar uma mesma prova no mesmo dia e

horário para todos os estudantes?

A construção da prova leva em conta os objetivos de aprendizagem

e sua correção é feita por meio de critérios claros e conhecidos dos estudantes,

para que ela constitua espaço-tempo de aprendizagens.

Segundo orientações oficiais, a aprovação dos estudantes decorre

da obtenção, ao final do ano (organização seriada) ou semestre letivo, da

obtenção de nota igual ou superior a 5 (cinco) e frequência mínima de 75% do

total de horas letivas. Os arredondamentos devem seguir o prescrito no

Regimento Escolar em vigor.

A pontuação de provas, quando adotadas pela escola,

corresponderá, no máximo, à metade do valor total da nota do bimestre.

O aluno tem direito de se autoavaliar e ao professor. Ética e

autoavaliação andam de mãos dadas.

Sugestão aos professores para que trabalhem com seus alunos a

elaboração de Memorial como mais um instrumento avaliativo.



Colegiados

Conselho Escolar

O Conselho Escolar é um órgão colegiado, representativo da

Comunidade Escolar, de natureza deliberativa, consultiva, avaliativa e

fiscalizadora, sobre a organização e realização do trabalho pedagógico e

administrativo da instituição escolar em conformidade com as políticas e

diretrizes educacionais da SEED, observando a Constituição, a LDB, o ECA, o

Proposta Pedagógica e o Regimento Interno da Escola, para o cumprimento da

função social e específica da Escola.

● A função deliberativa refere-se à tomada de decisões relativas

às diretrizes e linhas gerais das ações pedagógicas, administrativas e

financeiras quanto ao direcionamento das políticas públicas, desenvolvidas no

âmbito escolar;

● A função consultiva refere-se à emissão de pareceres para

dirimir dúvidas e tomar decisões quanto às questões pedagógicas,

administrativas e financeiras, no âmbito de sua competência;

● A função avaliativa refere-se ao acompanhamento sistemático

das ações educativas desenvolvidas pela unidade escolar, objetivando a

identificação de problemas e alternativas para melhoria de seu desempenho,

garantindo o cumprimento das normas da Escola bem como, a qualidade

social da instituição escolar.

● A função fiscalizadora refere-se ao acompanhamento e

fiscalização da gestão pedagógica, administrativa e financeira da unidade

escolar, garantindo a legitimidade de suas ações.

O Conselho Escolar tomou posse 20 de Fevereiro de 2014. A

última eleição foi realizada no dia 27 de novembro de 2016, com

representantes de pais, funcionários, professores e servidores da educação.

Promove reuniões quando necessário para discutir o trabalho de gestão. O

mandato será até 30 de dezembro de 2019.



Ele se destaca pela seriedade e dedicação com que trata as

questões educacionais.

Sua postura é de construção de unidade no interior da escola e da

defesa pela qualidade da educação. Busca envolver todos os segmentos na

luta pela melhoria dos serviços educacionais e sua participação vai muito além

da fiscalização dos recursos, exercendo seu papel com plenitude. Deverá ser

atuante e participativo, elaborando na busca de soluções para melhoria do

cotidiano escolar e para fortalecer a gestão democrática.

Associação de Pais Alunos e Mestre (APM).

Composta por pais de alunos e professores eleitos em Assembléia, com

o objetivo de assessorar as decisões da escola, juntamente com a direção no

que diz respeito aos recursos financeiros. Compõe a Unidade Executora da

Escola.

A APM deve auxiliar a direção da escola para que ela cumpra os

objetivos e intenções da Proposta Pedagógica. Além disso, deve representar

os interesses de pais e familiares em prol da educação dos estudantes frente à

comunidade escolar. Ela tem objetivos administrativos e pedagógicos, mas

talvez seja mais conhecida pela atuação no âmbito financeiro da escola, uma

vez que as unidades de ensino não têm autonomia para gerir de forma direta

as verbas recebidas. Assim, é na APM que se decide como os recursos

governamentais serão gastos, assim como são definidas as aplicações do

dinheiro ganho com os eventos e festas. Todos os gastos devem ser

registrados e divulgados para a comunidade escolar. 

A APM também pode ajudar na promoção de parcerias da escola com

outras entidades, promover passeios culturais e observar o andamento das

obras da infraestrutura da escola, organizar eventos para arrecadação de

recursos, dentre outras ações.



Modalidades de Apoio

Apoio Psicopedagógico :

É um serviço que objetiva desenvolver e potencializar as condições

reais de aprendizagem de cada aluno (a), respeitando o nível de

desenvolvimento em que cada um (a) se encontra, utilizando-se de recursos

diferenciados.

Essa modalidade de apoio tem um caráter  preventivo, visando 

potencializar as condições básicas de aprendizagem preservadas do

educando, a fim de que, no futuro, os déficits reais comprometam menos as

suas aquisições do conhecimento. O nosso investimento primordial é na

construção da autonomia, na produtividade e na integração ao ambiente

escolar e na vida cidadã.

Promover a articulação pedagógica em rede, envolvendo o atendimento

no ensino regular na perspectiva da educação inclusiva é a função primordial

da sala de apoio. Pedagoga responsável: Heloísa Alves dos Santos.

Sala de Recursos:

O serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem como

função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos

estudantes, considerando suas necessidades específicas.

As atividades desenvolvidas no Atendimento Educacional Especializado

devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia

escolar em sala de aula, porém, vale lembrar, que elas não substituem essas

atividades, apenas complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes,

buscando que eles possam se desenvolver como pessoas atuantes e

participativas no mundo que vivemos. De acordo com a Resolução n° 1/2017

CEDF “o Atendimento Educacional Especializado apresenta-se de forma

complementar e suplementar a escolarização em classes comuns do ensino



regular dos estudantes com deficiência, com altas habilidades ou

superdotação, visando atender às suas especificidades, por meio de

instrumentos e diretrizes necessários à eliminação ou superação de barreiras

sociais, psicológicas, atitudinais, físicas, dentre outras que possam impedir a

educação cidadã.” Sendo a Sala de Recursos desta Unidade de Ensino

generalista, (SRG), assume caráter de complementaridade à “formação dos

estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento ou

demais características congêneres” Resolução n° 1/2017 CEDF. Contudo a

proposta de atuação desta Sala de Recursos contemplará o processo de

desenvolvimento global da consciência e da comunicação entre o educador e o

educando integrando dentro de uma visão de totalidade, os vários níveis de

conhecimento e expressão, ressignificando os conteúdos escolares e as

relações estabelecidas.

Serviço de Orientação Educacional:

O SOE (Serviço de Orientação Educacional) é um serviço especializado

para acompanhamento e apoio aos profissionais da educação, dos estudantes,

seus familiares, e articulação da comunidade escolar e da rede externa quanto

ao processo de ensino aprendizagem e das relações humanas.

As ações do Serviço de Orientação Educacional (SOE), sob a

responsabilidade de profissional legalmente habilitado, Pedagogo Orientador

(a) Educacional, em conjunto com a direção, coordenação, supervisão,

professores, entre outros, objetiva contribuir para a formação integral do

educando, possibilitando o desenvolvimento de suas ideias, habilidades e

atitudes, bem como a aquisição de conhecimentos que lhe permitam

compreender a si mesmo e aos outros, integrando-se ao meio sociocultural

como cidadão autônomo, crítico e participativo, respeitando a diversidade e as

limitações de cada indivíduo.



Metodologia de Ensino

O trabalho pedagógico do CEF 15 do Gama parte de uma concepção

humanista de educação, tendo como base o Currículo em Movimento da SEEDF e a

fundamentação teórica de alguns pensadores:

● Jean Piaget: Em “As Leis do Equilíbrio”, diz que para a

aprendizagem acontecer é preciso o desequilíbrio, algumas incertezas, para

assimilar novas informações, formulando hipóteses sobre elas e surgirá, então,

a acomodação e o reequilíbrio.

● Lev Semenovick Vygotsky: A construção do conhecimento se

dá de acordo com o seu ambiente histórico e social, um ir e vir constante do

nível real (autonomia) para o nível de conhecimento potencial (possibilidade).

● David Paul Ausubel: Quando o aluno coloca significado no que

aprende, ou seja, faz a relação da teoria com o mundo real, então, acontece a

assimilação dos conteúdos. Uma concepção de metodologia que considere e

respeite o fazer humano deve ter a característica da construção e

transformação contínua, procurando permanente evolução.

● Paulo Freire:A proposta de Freire parte do Estudo da Realidade

(fala do educando) e a Organização dos Dados (fala do educador). Nesse

processo surgem os Temas Geradores, extraídos da problematização da

prática de vida dos educandos. Os conteúdos de ensino são resultados de uma

metodologia dialógica. Cada pessoa, cada grupo envolvido na ação

pedagógica dispõe em si próprio, ainda que de forma rudimentar, dos

conteúdos necessários dos quais se parte. O importante não é transmitir

conteúdos específicos, mas despertar uma nova forma de relação com a

experiência vivida. A transmissão de conteúdos estruturados fora do contexto

social do educando é considerada "invasão cultural" ou "depósito de

informações" porque não emerge do saber popular. Portanto, antes de

qualquer coisa, é preciso conhecer o aluno. Conhecê-lo enquanto indivíduo

inserido num contexto social de onde deverá sair o "conteúdo" a ser

trabalhado.



● Assim sendo, "não se admite uma prática metodológica com um

programa previamente estruturado assim como qualquer tipo de exercícios

mecânicos para verificação da aprendizagem, formas essas próprias da

"educação bancária", onde o saber do professor é depositado no aluno,

práticas essas domesticadoras. (BARRETO, s.d. p. 4). O relacionamento

educador-educando nessa perspectiva se estabelece na horizontalidade onde

juntos se posicionam como sujeitos do ato do conhecimento. Elimina-se,

portanto, toda relação de autoridade uma vez que essa prática inviabiliza o

trabalho de criticidade e conscientização.

● Anton Makarenko: Ele defendia que era preciso formar crianças

capazes de dirigir a própria vida no presente e a vida do país no futuro.

Exercícios físicos, trabalhos manuais, recreação, excursões, aulas de música e

idas ao teatro faziam parte da rotina. A escola tinha que permitir o contato com

a sociedade e com a natureza, ou seja, ser um lugar para o jovem viver a

realidade concreta e participar das decisões sociais. 

Fazendo um recorte das idéias expressas pelo educador Antônio

Carlos Libâneo (1991), ”podemos dizer os métodos de ensino são

as ações do professor pelas quais se organizam as atividades de ensino e dos 

alunos para atingir objetivos do trabalho docente em relação a um conteúdo

específico”. 

A escolha e a organização dos métodos de ensino pelos educadores

devem considerar fundamentalmente a unidade ou a relação,

objetivos/conteúdos/métodos de ensino. Tal fazer não tem receitas prontas ou

se constitui em um método. Partindo da pluralidade e diversidade da essência

humana, desafiá-la, questioná-la, ampliá-la não podem ser ações únicas,

devendo ser inspiradas por princípios claros, mas adaptadas a cada indivíduo e

situação com engenho e arte.

Na prática escolar são as reflexões metodológicas que, fundadas

nas concepções de homem, mundo, sociedade e educação, num diálogo vivo,

questionador, que dimensiona o conhecimento histórico das experiências

sociais, contextualizam o ser como humano e a sociedade como espaço

vivencial.



Enfim, a metodologia do CEF 15 do Gama deve ser:

● Questionadora: na medida em que apresenta as contradições

básicas da vida com problemas que desafiam as pessoas nela envolvidas;

● Integradora: na medida em que possibilita às pessoas captarem

o desafio e relacionarem com todas as dimensões da vida;

● Crítica: na medida em que oportuniza a busca das causas dos

problemas existenciais, sociais e políticos.

● Impulsionadora da ação: na medida em que, ao responderem

os desafios, as pessoas sintam-se comprometidas no processo de

transformação de sua realidade;

● Dialógica: na medida em que elas são chamadas a conhecer, a

elaborar o seu conhecimento, quando se encontram em autêntica comunicação

com outras pessoas;

● Criativa: na medida em que oferece a elas a possibilidade de

construir seu saber, partilhando suas experiências, inventando e reinventando

seu mundo, criando sua cultura e forjando seu destino como seres históricos;

● Permanente: na medida em que, considerando os alunos como

inacabados, numa realidade igualmente inacabada, dá-lhes a chance de

refazerem, na ação-reflexão, constantemente, sua realidade existencial, tendo

em vista sua plena libertação, em busca do saber.



Organização Curricular

O currículo extrapola o “fazer” pedagógico abrangendo elementos

como grade curricular, disciplinas, conteúdos e conhecimento. É necessário

resgatar os saberes que o aluno traz de seu cotidiano. Elencado o objeto do

conhecimento, este não deve ser trabalhado de forma superficial e

desvinculado da realidade. Está enraizada, em nossa ação pedagógica diária,

uma metodologia tradicional que entende o conhecimento como um produto

pronto para apenas ser repassado, considerando somente a interação

unilateral entre professor e aluno. Todavia, é preciso que o objeto do

conhecimento seja tratado por meio de um processo que considere a interação/

mediação entre educador educando como uma via de “mão dupla” em que as

relações de ensino-aprendizagem ocorram dialeticamente. Só deste modo o

currículo conseguirá alcançar seu real objetivo.

Para cumprir seu papel, de contribuir para o pleno desenvolvimento

da pessoa, prepará-la para a cidadania e qualificá-la para o trabalho, como

define a constituição e a LDB, ousamos construir uma escola onde todos sejam

acolhidos e tenham sucesso igualitariamente.

Refletimos sobre o desafio desta função, pois a missão de cada um

é promover o pleno desenvolvimento do educando, preparando-o para a

cidadania e qualificando-o para o trabalho.

Sabendo que o termo pleno desenvolvimento significa cuidar não

apenas da tarefa de ensinar os conteúdos clássicos, mas, de dar conta de

outras dimensões que fazem parte de cada pessoa, um ser humano perfeito,

completo e feliz. A escola busca através da coletividade da comunidade escolar

caminhos para a realização desse desafio. Para isso a escola se volta não

apenas para a transmissão do conhecimento, mas também enfatiza outros

aspectos: as formas de convivência entre as pessoas, o respeito às diferenças,

a cultura escolar, o individualismo de cada aluno e seu desempenho dentro do

coletivo, entrando em questão as diferentes aprendizagens, ela divide

responsabilidades que passam a ser assumidas de forma muito mais intensa e

estabelece parcerias e novas possibilidades não construídas.



Para planejar, considerando as reflexões anteriores neste

documento, o profissional deve mudar sua postura enquanto “homem” e

“professor”. Primeiramente é preciso mudar a si próprio para, então, pensar em

mudar os outros. Planejar significa, a partir da realidade do estudante, pensar

as ações pedagógicas possíveis de se realizar com intuito de possibilitar a

produção e internalização dos conhecimentos por parte do/a educando/a. Além

disso, o planejamento deve contemplar a possibilidade de um movimento de

ação-reflexão-ação na busca constante de um processo de

ensino-aprendizagem produtivo. Portanto, não cabe mais uma mera lista de

conteúdos. Deve se dar ênfase às atividades pedagógicas; o conteúdo em sala

de aula será resultado da discussão e da necessidade manifestada a partir do

conhecimento que se tem do próprio estudante. Logo, de posse de alguns

dados referentes ao conhecimento internalizado pelo/a educando/a, passa-se a

reflexão e discussão sobre os conhecimentos historicamente sistematizados.

Essa forma permite que professor/a aluno/a avancem em seus conhecimentos

e se constituam como sujeitos reflexivos. A escola deve elaborar, por disciplina,

aqueles conteúdos necessários pertinentes a cada série que serão o ponto de

partida.

As estratégias de intervenções pedagógicas, mediadas pela

avaliação formativa, comporão a organização do trabalho pedagógico no 3º

Ciclo para as Aprendizagens do CEF 15 do Gama.



Currículo em Movimento

O currículo interdisciplinar viabiliza as interações e inter-relações

entre as diferentes disciplinas existentes, consentindo que cada aluno perceba

o conhecimento coletivo e construa o seu de maneira individual. Como vemos

currículo interdisciplinar não é apenas combinar algumas disciplinas em

projetos, mas para que a interdisciplinaridade aconteça é necessário a

colaboração e a parceria entre as disciplinas do currículo para se chegar a uma

finalidade única, que é a noção da realidade. O conceito de

interdisciplinaridade foi organizado propondo-se restabelecer um diálogo entre

as diversas áreas dos conhecimentos científicos. A interdisciplinaridade pode

ser compreendida como sendo a troca de reciprocidade entre as disciplinas ou

ciências, ou melhor, áreas do conhecimento. (FERREIRA in FAZENDA, 1993,

p. 21-22).

Nessa expectativa compete ao professor, articular teoria e prática,

numa forma interdisciplinar sem perder de vista os objetivos fundamentais

elencados para a sua disciplina. Ao buscarmos um novo olhar interdisciplinar

chegaremos ao olhar transdisciplinar com mais entrosamento e fortalecimento. 

A transdisciplinaridade considera o que está ao mesmo

tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de toda

disciplina e sua finalidade é compreender o mundo atual.

A transdisciplinaridade é a investigação da acepção da vida através

de relações entre os diversos saberes das ciências exatas, humanas e artes,

estimulando a vinculação e indicando uma visão contextualizada do

conhecimento, da vida e do mundo.

A transdisciplinaridade busca a compreensão do conhecimento,

busca a inclusão, procura parceria, adiciona, compartilha, coopera, agrega.

Citando Paulo Freire, constatamos que a fala desse educador nos elucida ao

colocar que devemos aproximar a atitude interdisciplinar da atitude

transdisciplinar: porque encontraremos nestas o coletivo instituinte, o trabalho

em grupo, a transversalidade, o diálogo. 



Um currículo em que a Sustentabilidade esteja inserida no

programa pedagógico, que faça parte da vida desse aluno é de fundamental

importância.

O principal objetivo da Sustentabilidade inserida no currículo é o de

integrar os princípios, os valores e as práticas do desenvolvimento sustentável

a todos os aspectos da educação e da aprendizagem.

A Diversidade também é um componente cultural essencial da

humanidade. Ela faz parte da vida do ser humano. Vivemos em um contexto de

diferentes culturas, marcadas por particularidades advindas dos processos

históricos, políticos, sociais e culturais por meio dos quais são construídas.

O nosso Currículo se baseia no princípio da Igualdade, que diz

respeito ao tratamento diferenciado para os alunos, adequado às suas

diferentes necessidades, ou seja, tratamento justo naquilo que a educação tem

para lhes oferecer.

A questão dos Direitos Humanos deve ser trabalhada, com o

objetivo de estimular o pleno desenvolvimento da pessoa, de suas

potencialidades, de valores e atitudes em favor de uma sociedade justa para

todas as pessoas. O papel da educação como elemento de desenvolvimento

social é reorientado, quando existe correlação entre as capacidades exigidas

para o exercício da cidadania e para as ações produtivas. Devemos lembrar

que a exclusão proveniente da sociedade do consumo e do capitalismo poderá

sofrer diminuição através da ideia de currículos que privilegiam áreas que

estão em crescimento no momento atual. Uma sugestão curricular de alcance

para a sociedade contemporânea deverá agregar as tendências atuais da

ciência e da tecnologia nas atividades produtivas e nas interações sociais. 

Diante da constatação de necessidades contemporâneas, os eixos

temáticos referentes aos estudos que estão em andamento nas coordenações

de área do CEF 15, incorporam a preocupação dos educadores com a

necessidade de um currículo que contemple a interdisciplinaridade e a

transdisciplinaridade, porque o ser humano é ser de múltiplas dimensões e

aprendem em tempos e em ritmos diferentes, o conhecimento deve ser



construído e reconstruído, processualmente e sucessivamente, e o

conhecimento deve ser abordado em uma perspectiva de totalidade. 



Plano de Ação

“O papel da educação é de nos ensinar a enfrentar a incerteza da vida; é de nos ensinar o que

é o conhecimento, porque nos passam o conhecimento, mas, jamais dizem o que é o

conhecimento. E o conhecimento pode nos induzir ao erro. Todo conhecimento do passado,

para nós, são ilusões. Logo, é preciso saber estudar o problema do conhecimento. Em outras

palavras, o papel da educação é de instruir o espírito a viver e a enfrentar as dificuldades do

mundo”.

Edgar Morin

O presente Plano de Trabalho é uma exigência legal, determinada

pela Lei de Gestão democrática n°: 4.751 de 07 de Fevereiro de 2012, alterada

pela Lei nº 5.713, de 22 de setembro de 2016, Resolução nº 01 de 23 de

setembro de 2016, Edital para escolha de Diretores e Vice-diretores das

unidades escolares da Rede Pública de Ensino do DF de 27/09/2016 e demais

disposições vigentes, sendo este elaborado para execução de 2017 a 2019.

O planejamento das atividades escolares é de fundamental

importância para se alcançar os resultados da ação educacional, previstos na

legislação em vigor e especificamente, na LDB 9394/96. As práticas educativas

devem ser objeto de reflexão por parte do coletivo da escola, ou seja, todos os

segmentos, porque é a partir dessa reflexão que surgirão os caminhos a serem

trilhados na ação educacional, por meio da Gestão Democrática.

As propostas apresentadas neste plano se baseiam na avaliação

diagnóstica desta IE e pretendem, enquanto transformadas em ação, superar

os intervenientes que em muito prejudicam e dificultam o sucesso escolar,

caracterizadas e entendidas como um processo de construção coletiva. Estas

por sua vez, poderão passar por alterações conforme as necessidades da

escola e sugestões dos diversos segmentos da comunidade escolar.

Diante do exposto e depois de ouvir a comunidade escolar

(funcionários, pais e alunos) apresentaremos a seguir um Plano de trabalho

que busca a construção de uma Educação de qualidade através de

uma Gestão Democrática.



Portanto, somos todos capazes de opinar, aprender, imaginar,

participar, enfim, de fazer da escola um espaço onde os sonhos são possíveis

e assim construirmos um mundo melhor para todos, cabe a escola romper

barreiras físicas e ideológicas que impedem esse ir e vir da escola para a vida

e da vida para a escola.

Objetivos Gerais do Plano de Ação

Os objetivos propostos neste Plano de Ação estão em consonância

com o Projeto político pedagógico Carlos Mota, Planos Nacionais e Distritais de

Educação, com os Princípios da Lei de Gestão democrática n°: 4.751 de 07 de

Fevereiro de 2012, alterada pela Lei nº 5.713, de 22 de setembro de 2016,

Resolução nº 01 de 23 de setembro de 2016, Edital para escolha de Diretores

e Vice-diretores das unidades escolares da Rede Pública de Ensino do DF de

27/09/2016, para além da legislação educacional vigente.

Ao falarmos em Gestão Democrática estamos propondo uma gestão

vinculada aos mecanismos legais e institucionais, à coordenação de atitudes

que propõem a participação social: no planejamento, elaboração, execução e

avaliação da Proposta Pedagógica da escola, na tomada de decisões; na

escolha do uso de recursos e prioridades de aquisição; na execução das

resoluções colegiadas; nos períodos de avaliação da escola. Estabelecemos

como meta prioritária a garantia da qualidade social da educação, ofertada em

nossa Unidade Escolar.

Promover maior participação da comunidade na escola e fazer com

que os setores da escola (secretaria, equipe pedagógica, serviços gerais,

professores, biblioteca, instâncias colegiadas, alunos e pais), acompanhem

ativa e dinamicamente todas as ações da escola para que as atividades

pedagógicas sejam mais eficientes e promovam a qualidade no processo de

ensino/aprendizagem dos alunos é o nosso maior objetivo.



Aspectos Pedagógicos

a.Objetivos Prioritários:

1. Assegurar a formação integral como desenvolvimento da pessoa,

para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho;

2. Melhorar a qualidade do ensino ofertado pela nossa escola

motivando e garantindo a permanência do aluno na escola, evitando a evasão

e a repetência;

3. Criar mecanismos de participação que traduzam o compromisso

de todos os atores sociais na melhoria da qualidade de ensino ofertado com o

aprimoramento do processo pedagógico;

4. Coordenar a (re) construção do Proposta Pedagógica da escola

com a participação da comunidade escolar (convidando inclusive

representantes do Conselho Tutelar, Unidade Básica de Saúde e Centro de

Referência de Assistência Social), na forma de documento escrito e aberto a

consulta de todos, inclusive com a sua publicação no site da SEDF;

5. Desenvolver práticas e incluí-las na Proposta Pedagógica que

contemple a Educação Inclusiva, a Sustentabilidade, a Diversidade cultural,

Educação em e para os Direitos Humanos, Educação Ambiental, Educação

AfroBrasileira e Indígena;

6. Contemplar na re (construção) do Proposta Pedagógica a

articulação entre o professor do AEE (Atendimento Educacional Especializado)

e os professores das classes comuns, visando à disponibilização de recursos

pedagógicos acessíveis e estratégias que promovam a plena participação do

estudante público alvo da educação especial, nas atividades escolares.

7. Incorporar o tema de alimentação e nutrição, como

desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, no Proposta Pedagógica, de

acordo com as orientações do Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE).



8. Prever sempre na Proposta Pedagógica a oferta do Atendimento

Educacional Especializado (AEE), complementar ou suplementar à

escolarização;

9. Acompanhar, analisar e buscar soluções para compreender as

causas da repetência/ evasão do estudante, de forma a melhorar a qualidade

da educação nesta unidade de ensino;

10. Estabelecer estratégias de recuperação paralela e/ou outras

para os estudantes de menor rendimento;

11. Realizar ações orientadas para as turmas com maiores taxas

de reprovação;

12. Desenvolver ações para o acompanhamento dos alunos com

dificuldades de aprendizagem, auxiliando, estimulando e apoiando esses

alunos para que possam atingir os patamares de aprendizagem esperados;

13. Realizar ações voltadas para as áreas de

conhecimento/disciplinas que apresentam resultados críticos;

14. Assegurar a participação do Conselho Escolar na gestão

administrativa, financeira e pedagógica da escola, bem como participar da

elaboração, implantação e avaliação da Proposta Pedagógica da escola.

15. Acompanhar a implementação e avaliação da Proposta

Pedagógica;

16. Estabelecer parceria entre escola e pais, buscando a família

para a melhoria da aprendizagem;

17. Promover eventos pedagógicos e culturais que permitam o

contato entre pais e/ou responsáveis e professores;

18. Articular com as famílias e a comunidade escolar processos

de integração da sociedade com a escola;

19. Incentivar os pais e/ou responsáveis o acompanhamento das

atividades escolares de seus filhos (as), estabelecendo parceria com a escola,

buscando o progresso do aprendizado dos nossos alunos;

20. Proporcionar atividades que promovam a boa convivência de

toda a escola, valorizando a cultura da paz.



21. Desenvolver ações voltadas à saúde sexual, reprodutiva e

prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis, prevenção ao uso de

álcool, tabaco e outras drogas;

22. Oferecer recursos Pedagógicos e Tecnológicos para as

atividades educativas;

23. Conscientizar os docentes da importância do trabalho em

equipe para obtenção de um funcionamento integral da Escola, estimulando

uma relação de igualdade, respeito e consideração mútuos

24. Promover, nas coordenações pedagógicas, grupos de estudo

envolvendo temas de interesse dos professores, incluindo-se também

documentos que norteiam a Educação Básica (LDB, Currículo, Regimento das

Escolas Públicas, PNE, Currículo da Educação Básica, IDEB, Proposta

Pedagógica Carlos Mota, e documentos afins)

25. Promover a capacitação em serviço por meio de palestras e

análise documental de temas de grande relevância para o processo educativo

e de interesse dos docentes, alunos, pais e/ou responsáveis;

26. Viabilizar a participação dos (as) professores (as) em cursos

de formação continuada voltados para a sua área de atuação;

27. Assegurar aos docentes a participação na elaboração do

Calendário Anual de atividades Pedagógicas da escola, bem como na

elaboração de Pautas das coordenações coletivas e de área.

28. Desenvolver um Currículo que se articule com os processos

de configuração da identidade dos alunos e às dimensões da vida cidadã

(como saúde, sexualidade, com necessidades educativas especiais, trabalho,

ciência e tecnologia, linguagens, respeito aos direitos humanos, aos valores

democráticos e ao meio ambiente;

29. Realizar oficinas/fóruns para abordagens que possam orientar

às famílias, em relação a práticas promotoras da saúde, educação/orientação

sexual, ao uso de drogas, a higiene/limpeza (ambiente físico da escola, do

corpo, dos objetos de uso pessoal), educação nutricional, etc;



30. Promover atividades extracurriculares de caráter cultural,

esportivo e confraternizações que possam melhorar a autoestima e a interação

entre os diversos segmentos da escola;

31. Promover juntamente com a APM e com o Conselho Escolar

atividades e ações para a captação de recursos financeiros (rifas, bingos, etc.),

visando arrecadar fundos para despesas extras da escola;

32. Apoiar e estimular o trabalho e as atividades desenvolvidas

pela Sala de Recursos, pelo Serviço de Orientação educacional e Apoio

Pedagógico visando um melhor desenvolvimento de habilidades nos domínios

cognitivo, afetivo e psicomotor dos nossos educandos

33. Buscar ajuda de órgãos competentes e palestras sobre a

prevenção e combate ao uso de drogas

34. Combater e intervir imediatamente quando ocorrer práticas

que desrespeitam a integridade individual dos educandos e/ou dos

professores/funcionários, comentários que humilham xingamentos ou outras

manifestações de raiva), ou dos professores (gritos, comentários que humilham

xingamentos, violência física, bullying, etc.)

35. Adotar medidas contra qualquer tipo de preconceito e

discriminação;

36. Incentivar ações de voluntariado e protagonismo juvenil;

37. Incentivar a Implantação do Grêmio estudantil

38. Assegurar nas práticas pedagógicas, as condições de

acessibilidade e plena participação do educando com deficiência

39. Assegurar a participação e a voz dos estudantes em todos os

processos de Tomada de decisão da escola;

40. Adotar iniciativas que estimulam os alunos dos anos mais

adiantados a auxiliarem as turmas de anos anteriores;

41. Incentivar a elaboração de projetos que resgatem nos alunos

o sentimento de pertencimento e a autoestima;

42. Garantir o cumprimento do Calendário escolar das Escolas

Públicas do DF.



43. Garantir uma Gestão Democrática Plural e Participativa com

todos os segmentos da comunidade escolar;

44. Assegurar a participação de toda a comunidade escolar na

Auto-avaliação de todos os processos educativos e de gestão da escola;

45. Manter a escola aberta nos finais de semana sempre que

solicitada pela comunidade para que esta possa usufruir das suas

dependências (salas, pátios, quadra, refeitório, estacionamento, etc);

46. Implantação do projeto “Intervalo é um show”;

47. Cumprir as metas previstas neste Plano de Ação e no

Proposta Pedagógica da escola.

A. Metas Prioritárias

● Reformulação e Implantação da escola em consonância com o

PPP da Secretaria de Estado de Educação;

● Melhoria da qualidade do Tempo e Espaço de Aprendizagem para

todos os alunos;

● Diminuição da Repetência;

● Aumento no índice de Aprovação;

● Melhoria na qualidade da Educação Ofertada em busca da

Efetividade Social.

● Diminuição da Evasão Escolar;

● Elevação do IDEB da escola;

● Melhorar os resultados da Prova Brasil;

● Assegurar a realização da avaliação diagnóstica no início do ano

letivo;

● Emitir no primeiro bimestre boletim anual contemplando os

objetivos e metas prioritárias para o ano letivo em curso;

● Emitir boletim informativo bimestral das ações pedagógicas que

serão realizadas;



● Enviar boletins informativos e bilhetes aos pais e/ou responsáveis

de todas as atividades pedagógicas e/ou decisões dos colegiados, assembléias

geral ou reuniões periodicamente;

● Informar os pais e/ou responsáveis sobre a assiduidade e

rendimento dos alunos;

● Promover avaliações interdisciplinares (área ou componente

curricular) em algum momento do ano letivo;

● Realização de atividades que promovam a Inclusão dos alunos

ANEEs com os demais alunos da escola em busca de uma cultura pautada na

Inclusão Social;

● Diversificar as atividades curriculares a fim de contemplar os

diferentes sujeitos da aprendizagem;

● Promoção de eventos para uma maior aproximação e parceria

escola/pais;

● Incentivar a continuidade dos Projetos: Semana de Educação

para a vida, Feira de Ciências, Festa das regiões, Jogos de Interclasse, Mostra

Cultural e/ou de Matemática, Festival Literário, Auto de Natal e Consciência

Negra e Horta escolar;

● Incentivar a elaboração de projetos voltados para Educação

Sexual, Alimentação saudável Protagonismo Juvenil e questões ambientais,

compostagem e coleta seletiva;

● Melhoria na qualidade do planejamento das atividades

pedagógicas ministradas tanto da parte comum como diversificada;

● Atendimento das necessidades alimentares especiais dos alunos

que dela necessitam;

● Aquisição de materiais diversos (equipamentos e pedagógicos),

para subsidiar o trabalho do professor em sala de aula;

● Cuidado com as áreas verdes sempre serão incorporados às

atividades de cunho pedagógico;

● Fazer cumprir o Regimento Interno das Escolas Públicas do DF

em consonância com o Regimento Interno da Escola;



● Notificar o Conselho Tutelar do Município a relação dos

educandos que apresentam quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento

do percentual permitido em lei;

● Manter contato e diálogo com a rede de proteção ou Conselho

Tutelar, para encaminhamento dos casos de alunos com sinais de negligência,

violência doméstica, exploração sexual e trabalho infantil;

● Realizar atividades pedagógicas fora da escola, como passeios e

excursões;

● Exibir filmes e documentários brasileiros a partir do planejamento

pedagógico;

● Organizar o espaço de recepção e acolhimento dos familiares e/

ou alunos: Sala de Mediação de Conflitos (SMC);

● Manter a sala de descanso dos alunos organizando espaços para

trabalho individual ou coletivo que seja confortável, silencioso, com mobiliário

adequado (para reuniões, estudos, trabalhos em grupo, momentos de

formação e planejamento);

● Compra de mobiliário para o Espaço Cultural Professor Paulo

Roberto com instalação de data show e cadeiras confortáveis para

apresentações, peças teatrais, exibição de filmes e documentários em geral;

● Criação de uma sala de jogos: Damas, Dominó, Xadrez, sudoku,

etc.;

● Criação de um espaço para prática de danças culturais e Xbox;

● Reativação da Biblioteca com espaço exclusivo para pesquisas e

estudos.



Aspectos Administrativos

Objetivos Prioritários

1. Realizar em conjunto com os docentes, servidores da carreira

assistência e funcionários em geral, o planejamento das ações administrativas

definindo seus objetivos, metas e estratégias de ação de cada setor da escola;

2. Atender a todos os servidores em suas necessidades observando

critérios legais pertinentes a cada segmento, orientando quanto aos

procedimentos referentes à Lei 840 e requerimentos gerais;

3. Proporcionar um ambiente cortês entre colegas de trabalho;

4. Proporcionar capacitação em serviço para que os profissionais da

educação atualizem seus conhecimentos para desempenharem melhor suas

funções;

5. Desempenhar as atividades administrativas e burocráticas dentro

dos prazos estabelecidos pela legislação;

6. Realização de manutenção das instalações e equipamentos

quando se fizer necessária;

7. Dar suporte nas atividades desempenhadas pelos professores e

demais funcionários da educação lotados na escola;

8. Disponibilizar material pedagógico e de expediente para o

desempenho das atividades educativas;

9. Arborização da escola e compra de equipamentos que promovam

o conforto térmico na escola;

10. Manter atualizado e organizado o serviço de escrituração

escolar (registros, documentação dos alunos, diários de classes, dentre

outros).

11. Manter contato direto com a Coordenação Regional de

Ensino e suas Gerências para assegurar o bom funcionamento da Unidade

Escolar.



12. Realizar pesquisas e/ou mapeamento do patrimônio

cultural-material e imaterial local, regional, nacional e/ou global.

13. Viabilizar aos demais profissionais da escola a participação

em cursos de formação continuada voltados para a sua área de atuação;

14. A. Melhoria da acessibilidade nas dependências físicas da

escola;

Metas Prioritárias:

● Atender a todos os servidores em suas necessidades observando

critérios legais pertinentes a cada segmento;

● Utilizar adequadamente os equipamentos e espaços físicos da

escola;

● Aquisição de equipamentos e melhoria nas instalações físicas;

● Atualização constante da escrituração dos alunos;

● Atualização das pastas e documentos de todos os servidores da

escola;

● Manter organizados em dias o arquivo geral da escola;

● Manter organizado o arquivo morto dos alunos e funcionários em

geral;

● Os assuntos administrativos sempre serão organizados e tratados

com um mínimo de interrupção das aulas;

● Recorrer sempre ao serviço de Alimentação Escolar/

Nutricionistas em eventuais problemas na oferta, quantidade e/ou qualidade da

alimentação escolar;

● As atividades e processos desenvolvidos na escola sempre serão

documentados e organizados em arquivos;

● Sensibilizar todos os atores do processo educativo quanto a

participação na conservação do patrimônio da escola;

● Realizar contagem patrimonial duas vezes por ano, ou sempre

que se fizer necessário.

● Manutenção e conservação das instalações físicas;



● Ativação dos espaços de “escovódromo” para escovação após as

refeições;

Aspectos Financeiros

Objetivos Prioritários:

1. Respeitar e cumprir a Legislação Vigente no que se refere à

utilização dos recursos recebidos tanto do Governo Local (PDAF) quanto do

Governo Federal (PDDE Educação Básica, PDDE Mais Educação, etc.);

2. Definir junto com a comunidade escolar, ou seus

representantes legais a destinação dos recursos financeiros.

3. Assegurar a transparência na execução e prestação de

contas relativas aos recursos financeiros destinados a escola, oriundos da

Descentralização Financeira.

4. Publicizar as ações desenvolvidas e os gastos realizados

para manutenção e melhorias realizadas na Unidade Escolar.

5. Prestar contas de todos os recursos recebidos pela Unidade

Executora da escola em tempo hábil cumprindo os prazos estabelecidos pela

legislação em vigor.

Metas Prioritárias

● Utilização dos recursos financeiros de acordo com as

necessidades da escola, com a participação dos órgãos colegiados, com lisura

e transparência;

● Atualização constante das informações inerentes a utilização dos

recursos financeiros;

● Prestação de contas em tempo hábil;

● Divulgação Periódica dos gastos efetuados pela escola, prezando

pela transparência da gestão financeira;

● Reforma dos banheiros dos alunos, professores e funcionários;



● Troca do piso dos pátios;

● Troca do piso, instalação de aparelho de ar condicionado e

aquisição de mobiliário próprio para o refeitório;

● Reforma da cozinha;

● Demolição das bancadas dos laboratórios e transformação em

salas de teatro e jogos respectivamente;

● Compra de mobiliário para a sala de ginástica;

● Ampliação do acervo bibliográfico da escola;

● Manutenção dos equipamentos da sala de informática;

● Compra de dois filtros de água 200 litros para o 1º piso e área da

quadra;

● Instalação de ventiladores e/ou aparelhos de ar condicionado nas

salas de aula e dependências da escola de acordo com a disponibilidade de

recursos de capital;

● Compra de uma copiadora;

● Compra e conserto dos equipamentos eletro eletrônicos;

● Troca dos quadros por Lousa Digital;

● Manutenção e instalação de mais equipamentos de segurança,

incluindo troca do alambrado dos muros;

● Implantação da catraca eletrônica;

● Compra de materiais didáticos, esportivos, e limpeza, de

processamento de dados, expediente para a realização das atividades e

projetos pedagógicos;

● Utilização dos muros internos e externos da escola para mosaicos

pedagógicos e desenhos culturais e educativos;

● Comprar mesas de ping pong, Totó e Jogos diversos;

● Construção de um campo sintético.



Avaliação Institucional

“Há sempre um momento em que toda obra humana necessita ser colocada em situação
crítica, como condição mesmo de sua permanência”.

Belloni, Magalhães & Souza, 2000, p.25.

Acreditamos que a Avaliação Institucional conjuga-se com mudança

e essa assume transformação. Portanto, a avaliação institucional está

indelevelmente conectada à mudança e à melhoria. Trata-se de um processo,

sem dúvida, doloroso, lento, com avanços e retrocessos, mas com grande

potencial que segundo Belloni (1998), se adequadamente instrumentalizada,

uma vez que se constitui em meio, em ferramenta e não em um fim.

Há na literatura sobre a avaliação institucional uma ênfase que pode

induzir ao empobrecimento do seu potencial transformador. Quando se afirma,

por exemplo, que se pretende identificar as insuficiências e as potencialidades

de instituições e do sistema, ou, ainda, que a avaliação institucional é um

processo de autoconhecimento e tomada de decisões, (Belloni, 1998),

transparece a idéia de que o sujeito da avaliação institucional é a elite dirigente,

que é quem decide conhecer e quem toma decisões a partir desse

conhecimento da realidade. Aos outros, que não orbitam o poder e o mundo

das políticas, compete aceitar, aderir e operacionalizar políticas e decisões.

Sem dúvida, essa é uma das suas dimensões essenciais. No entanto, essa

maneira de colocá-la parece relegar uma dimensão importante da mesma, que

é a criação de cultura de avaliação, do "firmar valores" (Ristoff, 1996) ao nível

de cada ator-sujeito do processo, seja servidor, seja estudante, seja professor.

A avaliação institucional, em sentido pleno, é a conjugação dessas

duas dimensões da realidade: a das estruturas de poder e seus dirigentes e a

dos atores-sujeitos, responsáveis, em última instância, pelo funcionamento de

todo o sistema. Sustenta-se, portanto, que a mudança precisa se dar nesses

dois níveis, sob pena de degenerar numa "avaliação externa" (aos

atores-sujeitos), embora conduzida pela própria instituição. Aqui, quanto maior



a sintonia, articulação e interação entre esses níveis, maior a probabilidade da

avaliação institucional realizar a promessa de que é portadora.

É relevante distinguir esses dois níveis da avaliação institucional,

que devem ser, todavia, necessariamente conjugados. Da mesma forma, é

relevante distinguir também em que nível se está operando, em sentido amplo,

uma vez que tudo pode ou não se constituir em avaliação institucional,

dependendo do enfoque e enquadramento teórico, e, em sentido estrito, de

avaliação institucional propriamente dita.

No plano dos atores-sujeitos, a mudança está na busca de

atualização, de aprimoramento profissional, de maior qualificação do fazer.

Poderia ser traduzida na reconstrução do projeto profissional, pedagógico e,

com repercussões no projeto de vida de cada um. No plano das estruturas de

poder e do sistema, a mudança se traduz no funcionamento eficiente e eficaz,

nos planos operacionais, no plano institucional de desenvolvimento, no

funcionamento de mecanismos de auto regulação. Quanto mais os projetos de

vida e profissionais e os planos operacionais e estratégicos forem expressão

da avaliação institucional, mais a cultura de avaliação terá conseguido

enraizar-se e consolidar-se. Para isso acontecer, primeiramente será preciso

dar tempo ao amadurecimento do processo. Será preciso que esse não remete

nem à premiação e nem à punição no plano dos atores-sujeitos. Todavia, será

necessário que não seja neutro, que não deixe ninguém indiferente e nem fora

do mesmo, incidindo sobre os aspectos e dimensões cruciais da vida e do fazer

pedagógico.

Estratégias de Avaliação para o Trabalho Pedagógico

● Serão organizados e coordenados conselhos de classe de forma

a garantir um processo coletivo de reflexão-ação-reflexão sobre o trabalho

pedagógico;

● Todo o trabalho pedagógico será avaliado pelos profissionais da

escola e comunidade.



● O professor será acompanhado e assessorado pela coordenação

pedagógica na seleção de procedimentos de avaliação do rendimento da

aprendizagem adequando-os aos objetivos educacionais previstos na Proposta

Pedagógica.

● Acompanhamento das turmas por meio da regência de classe

que, na nossa escola, é um espaço de discussão de assuntos do interesse da

turma, juntamente com o professor Conselheiro. Cada turma tem uma ata onde

são registradas as reuniões. Essa ata é entregue para a coordenação e lida.

Quando necessário, é encaminhada uma reunião sobre o que foi solicitado pela

turma.

● A autoavaliação dos estudantes é outro procedimento

frequentemente adotado pelos professores. Antes de apresentar os resultados

obtidos em avaliações, os professores procuram desencadear um processo de

discussão em que os próprios alunos possam falar do que fizeram, como e por

que fizeram assim. Essa ação faz com que os estudantes se enxerguem como

“seres que produzem”; eles falam, ouvem seus colegas, vêem sua reação e

refletem mais uma vez.

● O professor regente se encarrega de levar aos estudantes as

resoluções do Conselho de Classe e de contratar com os estudantes o

enfrentamento desses processos decisórios chamando, quando se fizer

necessário, o restante do coletivo pedagógico.

● O orientador acompanha as dificuldades específicas de alguns

estudantes, por meio de reuniões individuais com professores e famílias,

visando a encaminhamentos individualizados, de acordo com a especificidade

de cada estudante. Esses encaminhamentos vão desde a busca de outros

profissionais até a formação de grupos de estudo, jogos, sessões de vídeo e

oficinas de informática, que possam auxiliar no processo de atendimento e

acompanhamento dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem.

Sob a perspectiva apresentada, não é feita, no Conselho de

Classe, uma listagem de alunos com baixo rendimento ou indisciplinados para

serem acompanhados pelo orientador, visto que esse tipo de encaminhamento



se dá no processo, à medida que os problemas vão sendo apresentados e

discutidos pela equipe.

O orientador busca informações sobre os estudantes, visando

caracterizá-los. Busca, também, mediar a realidade dos estudantes com o

currículo, participando da elaboração e discussão de projetos e planejamentos

que atendam aos interesses daquele grupo.

Outra grande discussão encontrada nos Conselhos de Classe diz

respeito à dicotomia nota e disciplina. Estão elas ligadas? A disciplina faz parte

da nota? Ela pode diminuir a nota do estudante?

O Conselho de Classe como momento de reflexão do trabalho que

está sendo realizado e como tomado de decisão, para um novo fazer e para

mudanças de estratégias. É uma proposta que tem alcançado resultados

significativos para a valorização do estudante, que é o objetivo maior de todo o

processo pedagógico.

Visando superar problemas de disciplina enfrentados na nossa

escola, o Conselho de Classe busca trabalhar com alguns pontos:

● Autoanálise do professor, autocrítica, mudar o que precisa ser

mudado;

● Diálogo, orientação, procurando fazer com que o estudante reflita

sobre sua atitude;

● Troca de lugar em sala;

● Contato com outros educadores da turma e outros profissionais

da escola para juntos, analisarem o problema;

● Assembléia periódica da turma;

● Comunicação aos pais;

● Obrigação do estudante de reparar danos eventualmente

causados;

● Encaminhamento para serviços especializados quando o caso for

extremo.

● No CEF 15, o momento do Conselho de Classe não é ponto final

nem início do processo. Todo o trabalho desenvolvido está sendo

constantemente avaliado em reuniões de turmas, de professores, de



coordenação e de famílias. Ele deve ser um espaço democrático para a

construção de alternativas que viabilizem o fazer escolar. Todos os

encaminhamentos se dão no processo, à medida que os problemas surgem e

são discutidos pelo coletivo escolar.

O processo de Avaliação Institucional do CEF 15 envolverá três momentos:

● Descrição e a problematização da realidade escolar;

● Compreensão crítica da realidade descrita e problematizada;

● Proposição das alternativas de ação no momento de criação

coletiva.

Serão utilizados os seguintes instrumentos:

● Questionários;

● Reuniões;

● Assembléias;

● Atas.

Estaremos utilizando os resultados para o aprimoramento da

proposta pedagógica da escola, estabelecendo novos patamares de qualidade

educacional. E, assim, acompanhar melhor a execução e avaliar resultados do

plano de ação da escola.



Acompanhamento e Avaliação da Proposta Pedagógica

A do CEF 15 do Gama será avaliado anualmente pelo grupo de

professores, pais, alunos, funcionários, APM, Conselho Escolar, Direção e

Equipe Pedagógica revendo os resultados obtidos pela escola em sua função

de propiciar a formação integral dos alunos e assegurar o acesso, a

permanência e o sucesso escolar na sua aprendizagem. Portanto, cabe a

escola adotar mecanismo de monitoramento através de discussões e reflexões

das práticas pedagógicas educacionais, na gestão participativa de pessoas e

na gestão de apoio, recursos físicos e financeiros, propondo planos de

melhoria de implantação da Proposta Pedagógica, visando reorganizar e

articular as ações de trabalho escolar. Buscando no princípio da gestão

participativa, fazer com que a escola, seus educadores, funcionários, alunos,

pais, comunidade e instâncias colegiadas, repensem as práticas cotidianas,

para que as pessoas tenham a oportunidades de elaborar idéias e atuar de

forma consciente, revendo ações e rompendo paradigmas que interam na

escola.
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Projetos

Parte Flexível

2021
OBS: Devido a Pandemia os projetos da Parte

Diversificada foram reorganizados. Em anexo os

projetos adaptados para este momento de aulas

remotas. Os projetos estão seguindo a Orientação

do Anexo II do documento: Organização do Trabalho

Pedagógico da Educação em Tempo Integral para as

Atividades não Presenciais na Rede Pública de

Ensino do Distrito Federal.



Plano Pedagógico – Oficina de  Esporte 2021

Título do Projeto: Esporte na Educação Integral

Nome Fantasia do Projeto: Vivência Esportiva

MACROCAMPO  “E”  (Esporte, Dança e Música).

ÁREAS DO CONHECIMENTO INTEGRADAS NO PROJETO:

(x) Linguagens e suas tecnologias;

( ) Matemática e suas tecnologias;

( ) Ciências da natureza e suas tecnologias;

( ) Ciências humanas e sociais aplicadas.

Como ocorre essa articulação:O esporte, a dança e a música estão

culturalmente associadas as aulas de educação física, presencialmente utilizamos

esse conteúdo em nossas aulas, mas devido a pandemia de COVID-19, as aulas

ficaram suspensas, retornando de forma remota em julho de 2020. Nos

reinventamos e levamos a atividade física para dentro de casa, de forma

improvisada, a sociedade teve que se adaptar a essa nova realidade, os momentos

de lazer em espaços públicos foram substituídos por muitos momentos em frente ao

celular e a televisão. Sentimos falta das caminhadas ao ar livre, dos jogos de futebol,

das academias e de diversas outras atividades que tivemos que suspender.

Com essa análise, nossa oficina irá trabalhar saúde a dança e a música, nós

precisamos compreender que a saúde física e mental nos proporciona a sensação

de bem-estar, que é importante para evitar ou controlar gatilhos de ansiedade,

depressão, insônia e outros fatores associados à esse período de isolamento social

essas valências precisam ser tratadas para o retorno das aulas presenciais.

O esporte está culturalmente associado às aulas de educação física,

presencialmente utilizamos esse conteúdo em nossas aulas. Devido a preservação

da saúde pública atividades esportivas de alto rendimento, as atividades escolares e

alguns outros serviços que não eram considerados essenciais foram proibidos no



início do isolamento de 2020 e tem retornado de forma gradativa com base no

Decreto 40.824 de 25/05/2020:

“Art. 1º Fica considerada como essencial a atividade exercida pelo

profissional de educação física na área de saúde, no âmbito do Distrito

Federal.

Art. 2º Os profissionais de educação física na área de saúde deverão ter

acesso aos equipamentos públicos de saúde e de assistência social,

inclusive com atuação nos programas sociais do Governo.

Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput, devem ser observados

todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas

autoridades sanitárias.”

Sendo assim, com todos os cuidados necessários podemos retornar para as

atividades físicas ao ar livre, clubes e academias. As aulas na rede pública de

ensino do Distrito Federal (DF), ainda não retornaram, então mantemos as

atividades físicas nas nossas aulas remotas através de momentos síncronos e

assíncronos com os alunos. Quando houver o retorno de forma híbrida as atividades

remotas serão mescladas com atividades presenciais.

Dessa maneira a disciplina de esporte visa trabalhar a redução de fatores

como a ansiedade, estresse, sedentarismo, mobilidade e outros, através de

atividades que possam ser feitas preservando os alunos de situações críticas da

pandemia e também preparando para o retorno às suas atividades presenciais. O

retorno das aulas de forma remota não é mais novidade para a comunidade escolar,

mas os alunos ainda agem com estranheza a essa rotina de estudos.

De acordo com relatos dos próprios estudantes e estudos pela própria OMS,

sabe-se que a sua grande maioria não tem o hábito de realizar atividades físicas fora

do ambiente escolar, consequentemente a taxa de sedentarismos desses

estudantes vem aumentado cada vez mais com consequências ruins para a saúde

desses indivíduos, se tratando do atual cenário que estamos vivendo, torna-se ainda

maior esse índice, pois além da indisposição de muitos alunos por causa do não

retorno das atividades cotidianas escolares presenciais, eles deixaram de praticar

atividade ao ar livre e em grupos nas aulas de educação física, como alguns

costumam fazer. Devemos também proporcionar um momento de relaxamento, pois

através de alongamentos, jogos, brincadeiras e ludicidade, podemos aumentar o

interesse deles por momentos fora das telas dos tablets, celulares ou TV.



As primeiras tendências globais já compiladas sobre atividade física

insuficiente em adolescentes mostram que são necessárias ações urgentes para

aumentar os níveis de atividade física em meninas e meninos de 11 a 17 anos. Para

isso devemos compreender as transformações pessoais ocorridas durante a

pandemia e o isolamento, compreender o contato físico e o contato virtual, assim

como suas emoções e ajudá-los a controlá-las, tornando a Educação Física uma

disciplina ideal para a atual situação pandêmica.

EIXOS ESTRUTURANTES INTEGRADOS NO PROJETO
( ) Investigação Científica

(x) Processos Criativos

(x) Mediação e Intervenção Sociocultural

( ) Empreendedorismo

A escola continuará com o projeto #conexãosolidária que foi realizado no ano

de 2020 com o objetivo de promover a interdisciplinaridade entre as oficinas

ofertadas no CEF 15 do Gama. Tendo como objetivo principal levar informações

para os nossos estudantes que estão em isolamento social, adquirir fundos para a

distribuição de cestas básicas para os estudantes e famílias mais carentes da nossa

comunidade escolar e manter uma conexão de forma remota e depois híbrida com

toda comunidade escolar. Os professores mediam essas informações através de

Roda de conversas online, lives na plataforma digital do Instagram, Facebook e/ou

Youtube, podcasts, jornal virtual e outros projetos escolares.

A oficina de esporte será responsável em passar informações que ajudem

toda a comunidade escolar a cuidar da sua saúde física e mental com técnicas de

relaxamento através de vídeo chamadas, bate-papos online sobre ansiedade e

formas de solucionar esse problema, importância da atividade física nesse momento

de isolamento social e cuidados ao praticar as atividades físicas em ambientes

abertos e fechados mantendo todos os cuidados recomendados pela OMS. O nosso

trabalho será de forma interdisciplinar com as oficinas de Música e Dança podendo

no decorrer do ano letivo ter mais interdisciplinaridade com outras oficinas

dependendo do tema abordado no bimestre. Haverá arrecadação de donativos para

a compra de cestas básicas através de QR CODES, pix e que estarão disponíveis

em nossas lives ao vivo e divulgação de material que ajude na arrecadação desses

donativos assim como rifas.



TIPO DE PROJETO PEDAGÓGICO
( ) Projeto Pedagógico de Língua Portuguesa

( ) Projeto Pedagógico de Matemática

( ) Projeto de Vida

(x) Projeto Pedagógico Temático

SEMESTRE/ANO: 1º e 2º semestre de 2021

CARGA HORÁRIA SEMANAL : 2 aulas semanais

ANOS :6º e 7º anos

TURNO: Vespertino

PROFESSORES:
Bárbara Fernanda Silva Diniz (69783852)

John Eberson Soares Pereira (240748-5)

UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama

JUSTIFICATIVA:

De acordo com o decreto Nº 40.824, DE 25 DE MAIO DE 2020, considera

como essencial a atividade exercida pelo profissional de educação física na área de

saúde:

Art. 1º Fica considerada como essencial a atividade exercida pelo profissional de

educação física na área de saúde, no âmbito do Distrito Federal.

Art. 2º Os profissionais de educação física na área de saúde deverão ter acesso aos

equipamentos públicos de saúde e de assistência social, inclusive com atuação nos

programas sociais do Governo.

A disciplina de Educação Física, tem importância estratégica na construção e

na consolidação de conhecimentos necessários à formação de novas gerações

capazes de compreender a necessidade da adoção de estilos de vida mais

saudáveis e a saúde como um direito social de todos, independentemente de origem

socioeconômica, local de moradia ou etnia. Diante disto a oficina de esportes tem

como caráter obrigatório desenvolver atividades que possam ser realizadas por

todos os estudantes independentemente de suas dificuldades ou especificidades,



sendo adaptadas as atividades caso necessário para algum caso específico.

Serão realizadas atividades corporais de forma lúdica e didática durante as

aulas com o intuito de estimular nos estudantes o interesse pelo funcionamento do

corpo humano como um todo e, particularmente, de seus sistemas

cardiorrespiratório, cardiovascular e digestivo, mostrando formas de obter hábitos

saudáveis mesmo estando em sua residência ou na escola com exercícios simples e

eficientes.

Estudos relatam que atividades físicas vivenciadas na infância e na

adolescência se caracterizam como importantes colaboradores no desenvolvimento

de atitudes e hábitos que podem auxiliar na escolha de um estilo de vida ativo

fisicamente na idade adulta.

Nessas circunstâncias, brota a importância da Educação Física Escolar, não

somente no combate ao sedentarismo, mas, naquelas aulas ministradas

principalmente no nível de ensino fundamental, melhorando o comportamento dos

alunos em vários aspectos sociais, como responsabilidade, no relacionamento com

os pais, autoconfiança, redução dos níveis de ansiedade e estresse, combate a

depressão, assiduidade e diminuição do uso de drogas (JÚNIOR, 2008).

Neste sentido, a escola é um espaço para o desenvolvimento de estratégias

de promoção de atividade física e de educação para a saúde e, neste contexto, a

Educação Física Escolar surge como importante ferramenta, pois muitas crianças e

jovens veem nela uma das melhores oportunidades de aproximação às práticas de

atividades físicas, principalmente para classes sociais menos favorecidas (MATTOS,

2000). E no cenário atual, a Educação Física Escolar vai mostrar sua eficiência além

dos muros da escola, mostrando sua diversidade e capacidade de se adequar a

qualquer ambiente.

Objetivo Geral:

Mostrar a importância da Educação Física Escolar, ampliando o senso crítico

sobre aspectos de saúde, história e regras de alguns esportes, conhecimento

corporal e hábitos saudáveis, a fim de que tenham consciência da importância da

prática regular de atividade física para a manutenção da sua saúde e longevidade e

da importância de uma alimentação equilibrada para uma boa qualidade de vida com

o intuito de torná-los gestores de suas práticas voltadas à saúde.



OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

6º ano
●Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de

todos nas atividades propostas;

●Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas, compreendendo

aspectos históricos e culturais, regras básicas e fundamentos técnicos e táticos das

modalidades praticadas;

●Experimentar atividades com alongamento e exercícios físicos percebendo a

relação com o próprio corpo.

7º ano
●Refletir sobre as transformações histórico-sociais dos jogos e brincadeiras a

partir do surgimento de novas tecnologias;

●Vivenciar diferentes modalidades esportivas procurando ampliar a

compreensão de sua historicidade, aspectos sociais, políticos e culturais, suas

regras e fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas;

●Perceber a importância de uma boa postura no dia a dia e na prática de

atividades físicas.

8º ano
●Compreender criticamente as transformações sociais relacionadas ao

esporte, participando de forma consciente das modalidades propostas;

●Pesquisar e estudar os benefícios que a atividade física regular exerce sobre

o corpo humano, tendo em vista a promoção da saúde.

9º ano
●Participar da organização de campeonatos, festivais e outros eventos no

âmbito escolar, ampliando seus conhecimentos acerca das diferentes dimensões do

fenômeno esportivo;

●Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal,

analisando criticamente os padrões divulgados pela mídia.

CONTEÚDOS



● Alongamentos;

● Exercícios e condicionamento físico;

● Qualidade física e saúde;

● Dicas nutricionais;

● Dicas e técnicas de relaxamento e postura;

● Técnicas de respiração;

● História dos esportes;

● Regras dos esportes (futsal, voleibol, basquete, handebol e outros do

interesse dos estudantes);

● Fundamentos dos esportes (futsal, voleibol, basquete e handebol);

● Jogos e brincadeiras (quiz, jogos gamificados, jogos de rua e outros do

interesse dos estudantes).

METODOLOGIA
● Produção de videoaulas demonstrativas;

● Discussão e debates;

● Vídeos;

● Jogos (gamificação, quiz);

● Palestras;

● Lives;

● Roda de conversa;

● Filmes, vídeos e documentários;

● Estudo de textos;

● Resolução de exercícios.

O Ensino Híbrido, que combina o uso da tecnologia digital com as interações

presenciais, visando à personalização do ensino, é um modelo possível para facilitar

a combinação, de forma sustentada, do ensino online com o ensino presencial. As

aulas no Ensino Híbrido unem dois modelos de aprendizagem de forma

concomitante, sendo: o presencial, em que o processo de ensino ocorre em sala de

aula com a presença do professor e dos estudantes “modelo tradicional”, e o online,

que utiliza as tecnologias digitais para promover o ensino à distância para os

estudantes que não estiverem presentes no ambiente escolar.

A aplicação das aulas de Esportes no sistema híbrido serão realizadas na

quadra esportiva, em ambiente aberto, respeitando o distanciamento social e sem



uso de materiais coletivos, nas aulas presenciais. Os estudantes que estiverem no

sistema online no dia da aula continuarão sendo atendidos com videoaulas ao vivo

ou com exercícios na plataforma digital Google Classroom. No caso das videoaulas

ao vivo, as atividades físicas serão feitas de forma adaptadas ao ambiente

domiciliar. Além disso, também serão criadas salas virtuais de jogos online em

plataformas aceitas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, promovendo a

interação entre os que estão na escola e com os que estão em casa, inclusive

podendo ter a participação dos pais dos estudantes, melhorando assim a interação

familiar e convívio social

ESPAÇOS

● Plaforma AVA, via Google Classroom;

● Google Meet;

● Padlet;

● Kahoot;

● Podcasts;

● YouTube;

● Mentimeter;

● Pixton;

● Google Sites;

● Quadra poliesportiva;

● Sala de aula.

RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS:

● Celulares;

● Computadores;

● Tablets;

● Luzes;

● Fantasias;

● Tripé;

● Fones;



● Cadeiras;

● Bancada ou escrivaninha;

● Tapetes.

CULMINÂNCIA ou PRODUTO FINAL:

Este projeto tem como fastígio uma mostra de vídeo no 4º Bimestre que será

gravado pelos estudantes com auxílio dos professores, esta mostra terá como intuito

apresentar os vídeos com trabalhos selecionados e desenvolvidos ao longo do ano

através das aulas síncronas e assíncronas ou mesmo de forma presencial com o fim

do Lockdown. Este vídeo terá como tema o Esporte/ Dança e a Música, cada

estudante deverá gravar um vídeo curto de até 40 segundos colocando em prática

os exercícios sugeridos abarcando as três áreas de conhecimento. As aulas virtuais

trabalham de forma a unificar os temas de cunho social e o conhecimento

estruturante que identificam e organizam os campos de estudo de uma disciplina

escolar ao da vida pessoal do aluno. Envolver os estudantes com os temas

trabalhados, a comunidade e a equipe de profissionais do CEF15. Este projeto

também terá como culminância a filiação e engajamento em outros projetos que

auxiliam a escola como a conexão solidária.

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
O formato de avaliação será dividido em diagnóstica no incisos de cada bimestre,

com questões referentes a assuntos já trabalhados anteriormente com o objeto de

diagnosticar o que o estudante aprendeu ou não e assim ter um parâmetro para

seguir o bimestre.

Outra forma avaliativa adotada, será a formativa que será feita de forma quinzenal

no próprio tempo da aula com o objetivo de avaliar o entendimento do conteúdo

abordado no tema proposto da aula, podendo ser feita com perguntas e respostas

no google forms, quiz, padlet, roda de conversas, ou outra forma de acordo com o

ritmo da turma.

Ao final de cada bimestre será realizado uma auto avaliação com os estudantes,

onde eles vão dizer e reconhecer o entendimento e participação nas aulas durante

o bimestre e o professor fará o questionamento da auto avaliação do estudante com

a intenção de torná-lo uma pessoa crítica e com capacidade de questionar de forma



clara e objetiva.

● Formulários Google Forms;

● Tabelas de anotação;

● Fotos das atividades propostas;

● Vídeos com a realização dos exercícios;

● Participação das aulas remotas, via Google Meet;

● Participação nas aulas presenciais.

● Autoavaliação

PARCERIAS E COLABORADORES:

● Macrocampo A – Projeto de Vida;

● Macrocampo C – Arte e Tecnologia;

● Nutricionistas (convidados);

● Psicólogos (convidados);

● Educadores Físicos (convidados);

● Profissionais da Saúde, diversos (convidados);

● Músicos (convidados);

● Dançarinos (convidados).

EVENTOS:

● Festa das Regiões;

● Bate Papo-Nutricional;

● Festival Literário;

● Setembro Amarelo: Valorização da Vida e Autocuidado;

● Consciência Negra;

● Cantata de Natal.
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Explicitar que tipo de avaliação será aplicada. Diagnóstica, formativa e somativa?

Sugiro acrescentar a autoavaliação como uma das ferramentas.

No mais está 100%.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2

PROJETO MINHA PRIMEIRA HORTA

Identificação

Nome do projeto: Minha 1ª horta

3º Ciclo

Parte Flexível

Macrocampo A: Projeto de Vida

Disciplina: Educação Ambiental 2

Anos e turmas contemplados: 8º anos A, B, C e D; e 9º anos A, B, C e D.

Carga horária semanal: 16 horas.

Turno de desenvolvimento do projeto: Vespertino.

Professor de Educação Ambiental 2: Anderson Monteiro de Azevedo

Coordenadora Pedagógica: Tatiane Faria de Brito

Gestão e Supervisão Pedagógica: Ana Paula de Araújo Macedo

Diretora: Ana Élen Ferreira Moitinho

1. Introdução

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT, levam a várias complicações de

saúde, e são causadas principalmente por quatro grupo de doenças: cardiovascular, câncer,

diabetes e doenças respiratórias crônicas. Para o desenvolvimento das DCNTs existem fatores

de risco que merece atenção, dentre eles deve-se destacar a alimentação inadequada e não

saudável (GDF, 2017; BRASIL, 2020a).

A prevenção e o controle das DCNT, tanto em países de renda baixa e média quanto

em países ricos, é um desafio mundial. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em

2016, afirmam que aproximadamente 41 milhões de pessoas perderam a vida por

complicações ligadas a essas doenças, este valor representa mais de 70% dos óbitos

registrados em todo o mundo nesse período. Em 2018, no Brasil, as DCNT causaram 54,7%

dos óbitos registrados, ocupando o primeiro lugar em causas de morte, somando em números



exatos foram 720.205 pessoas (BRASIL, 2020a). Infelizmente deste total, 42,2%, foram

mortes prematuras de indivíduos com idade entre 30 e 69 anos, equivalente a uma taxa de

301,4 pessoas por 100 mil habitantes (BRASIL, 2020a).

A alimentação inadequada, principalmente levada pelo consumo de alimentos

processados e ultra processados, tem aumentado nas últimas duas décadas, provocando

problemas sérios relacionados ao sobrepeso e à obesidade, desencadeando alterações

metabólicas e diabetes (OPAS, 2016). A proporção de adultos obesos cresceu

significantemente entre 2011 e 2017, passando de 15,8% em 2011 para 18,9% em 2017,

crescimento percentual correspondente a 19,6% (ACT, 2019). Outro fator que tem levado ao

avanço do sobrepeso e obesidade precoce e a outras condições relacionadas é o consumo de

alimentos e bebidas ultraprocessados no ainda na infância (TOLONI et al., 2011).

A questão de se consumir produtos industrializados é o grau de processamento

desses alimentos. Os alimentos processados ou minimamente processados são produzidos a

partir de alimentos in natura que recebem adição sal ou açúcar para conservação do produto,

como legumes em conserva, frutas em calda, queijos e pães; alimentos ultraprocessados estão

prontos para o consumo e a sua produção envolve várias etapas e técnicas de processamento

onde são adicionados ingredientes naturais ou sintetizados artificialmente, inclusive alguns de

uso exclusivo industrial, para conservar e intensificar o sabor dos alimentos com objetivo de

aguçar os sentidos do olfato e paladar (BRASIL, 2014). Alguns exemplos são os refrigerantes,

biscoitos recheados e salgadinhos empacotados. Estes alimentos são ricos em sódio, açúcar,

gorduras saturadas e trans além de baixo teor ou ausência de fibras e proteínas

(BIELEMANN et al., 2015).

Um dos motivos para o desenvolvimento desse quadro atual é o crescimento

populacional em ritmo exponencial, aliado ao adensamento de pessoas em centros urbanos.

Essa combinação exige uma enorme demanda por alimentos, e para suprir essa necessidade,

além de reduzir o tempo de produção dos alimentos a indústria assumiu esse papel, inclusive

o da produção agrícola. Entretanto a agricultura moderna mecaniza os processos de produção

desde o plantio até a distribuição; concentra plantações em monoculturas de matrizes

geneticamente modificadas e selecionadas para alta produtividade; introduz no solo uma

infinidade de fertilizantes, além de usar diversificados agrotóxicos no controle de pragas

(JÚNIOR E LÚCIO, 2015).

Nos últimos anos o hábito alimentar da população mundial assim como a do Brasil

tem se modificado, principalmente por uma adequação ao estilo de vida urbano, ritmo de

trabalho acelerado e a longos períodos fora de casa, fatores que induzem boa parte das



pessoas a optarem por alimentos rápidos e práticos. Geralmente são escolhidos alimentos

industrializados processados ou ultraprocessados com alto teor calórico e de baixo valor

nutritivo, como também são alimentos de menor custo financeiro (FRANÇA et al., 2012).

No Distrito Federal não foi diferente, e seguindo a tendência mundial, também

enfrenta uma transição nutricional devido as alterações no estilo de vida da população,

principalmente no padrão de consumo alimentar e na prática de atividade física. Segundo as

estatísticas dos últimos anos, se observou um aumento no consumo de alimentos

ultraprocessados e uma redução no consumo de alimentos naturais, lembrando que estes

colaboram na redução de DCNT (GDF, 2017).

Para reverter essa tendência será necessário adotar um conjunto de estratégias

visando mudar o padrão de comportamento, como também os hábitos alimentares individuais

e sociais da população. Os costumes saudáveis devem ser estimulados na infância, pois é

nessa fase que são formados os hábitos. Uma das normas recomendadas pela OMS para

aumentar a oferta de alimentos mais saudáveis e assim reduzir o consumo alimentar

inadequado é promover a oferta e disponibilidade de alimentos saudáveis em escolas, outras

instituições educacionais e locais de trabalho (OPAS, 2016).

2. Justificativa

A alimentação adequada, saudável e de qualidade é um direito básico e importante

para manutenção da saúde e do bem-estar humano. Por isso foi incluído pela Emenda

Constitucional nº 64/2010 que estabelece a alimentação entre os direitos sociais, fixados no

artigo 6º da Constituição Federal de 1988. (BRASIL, 1988a)

Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,

na forma da constituição.

O consumo regular de alimentos naturais contribui para prevenção de doenças, pois

possuem baixo teor energético e expressiva quantidade de fibras e outros nutrientes essenciais

(WHO, 2014, apud BRASIL, 2020b).

O consumo recomendado de frutas (também em forma de sucos naturais) e hortaliças

semanalmente é de 25 vezes por semana. Entretanto apenas 7,4% das pessoas entre 18 e 24

anos de idade entrevistadas na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019 disseram consumir



frutas e hortaliças dentro da proporção semanal recomendada. A taxa de consumo

recomendada aumenta entre pessoas com mais idade, chegando a um índice de 17,9% dos

entrevistados com 60 anos ou mais de idade (BRASIL, 2020b).

De acordo com o resultado da pesquisa PNS de 2019, deve-se ter mais atenção aos

adolescentes, além dos adultos entre 18 e 24 anos, para estimular programas de incentivo ao

consumo de frutas e hortaliças, bem como adoção do hábito de se ingerir alimentos naturais e

assim proporcionar a melhoria da saúde e qualidade de vida, diminuindo os dos riscos de

DCNT.

Uma forma de se diminuir o consumo de produtos industrializados pelos mais jovens e

aumentar a ingestão de alimentos frescos, podendo produzi-los sem a adição de agrotóxicos é

o cultivo de uma horta, mesmo com uma de pequeno porte, em casa ou na escola, pode-se

produzir alimentos orgânicos de qualidade o ano inteiro a um baixo custo (FERNANDES et

al., 2007).

O cultivo de uma horta oferece inúmeras vantagens, e se for na escola ela estimula o

convívio social, a cooperação e o trabalha em equipe, facilita a didática e o ensino de

educação ambiental, funciona como um laboratório de atividades práticas, promove a

educação para saúde, permite trabalhar conceitos de sustentabilidade e preservação do meio

ambiente além de engajar a comunidade escolar, como professores, colaboradores e as

famílias dos alunos (CRIBB, 2010; ENO et al., 2015), e o mais importante, estimula os alunos

a terem hábitos de alimentação saudável e valorização da produção de alimentos

(MORGADO, 2006).

3. Objetivo

Este projeto tem o objetivo principal de desenvolver durante o ano letivo de 2021 com

os alunos dos 8º e 9º anos do Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama-DF, cultivar uma

horta comunitária em canteiros convencionais e em vasos suspensos do solo em uma área

apropriada dentro da escola, desde o preparo da terra até a colheita de hortaliças

diversificadas, respeitado as espécies cultiváveis em cada época do ano e utilizando práticas

pedagógicas direcionadas a disciplina de Educação Ambiental 2, e assim proporcionar a

aprendizagem de uma alimentação saudável, sem desperdício, a valorização e produção de

alimentos orgânicos dentro dos conceitos de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.



Também como forma de incentivo à sustentabilidade e reaproveitamento de nutrientes

que seriam descartados no lixo, o objetivo secundário deste projeto é a confecção de uma

composteira artesanal para reaproveitamento de cascas de frutas, vegetais, restos de podas e

folhas caídas da vegetação local para produção de adubo orgânico para ser introduzido na

horta.

4. Metodologia

O projeto será desenvolvido nas aulas de educação ambiental 2 durante os quatro

bimestres do ano letivo de 2021 e será dividido em 3 etapas:

● 1ª Etapa: Apresentação do projeto;

● 2ª etapa: ocorrerá durante o ensino remoto com os alunos em casa e

acompanhamento das aulas pelo google meet.

● 3º Etapa: acontecerá quando houver o retorno ao ensino hibrido na escola.

4.1. 1ª Etapa: apresentação do projeto
a) Apresentação do Projeto minha 1ª Horta a Equipe Gestora da escola;

b) Aprovação do Projeto;

4.2. 2ª Etapa: desenvolvimento durante o ensino remoto com os alunos

em casa com aulas expositivas e aulas de orientação

a) Trabalhar com os conceitos de:

● Sustentabilidade;

● Preservação ambiental;

● Alimentação saudável;

● Produção de alimentos orgânicos;

b) Os alunos deverão escolher um espaço apropriado com incidência de luz solar para

colocar os vasos.

c) Para confecção dos vasos e da composteira doméstica, incentivando o

reaproveitamento de resíduos e a diminuição da pegada ecológica, deverá ser



utilizado recipientes reutilizáveis de descartes da própria casa para confecção da

composteira, canteiros e vasos para se cultivar as hortaliças em casa;

d) Pesquisa bibliográfica sobre o cultivo de hortas e compostagem.

e) A elaboração de uma composteira doméstica feita com materiais de

reaproveitamento de descarte doméstico para produção de adubo orgânico com os

restos de casas de frutas e vegetais;

f) Escolha das hortaliças para o plantio;

g) Implantação da horta doméstica (confecção dos vasos, preparo da terra, plantio de

sementes e mudas);

h) Abertura de conta no aplicativo instagram por parte dos alunos para montagem do

inventário fotográfico para registro e evolução da horta doméstica. Aqueles que

não puderem abrir uma conta no aplicativo deverão enviar ao professor fotos do

desenvolvimento da horta para comprovação da atividade.

i) Acompanhamento e desenvolvimento das hortaliças e frequência de irrigação.

j) Colheita das hortaliças;

k) Elaboração dos resultados.

4.3. 3ª Etapa: após o retorno ao ensino híbrido na escola com aulas

expositivas e aulas de orientação prática

Durante a terceira etapa, após o retorno ao ensino híbrido, será utilizada a sala de

aula para discussão e ensino dos conceitos relacionados a sustentabilidade e as instruções

para o cultivo e cuidados de uma horta. Para as aulas práticas os alunos serão encaminhados

ao espaço de implantação da horta para desenvolvimento das atividades de plantio e cultivo

da horta.

a) Levantamento dos possíveis materiais reutilizáveis para confecção dos canteiro e

vasos para se cultivar as hortaliças suspensas e a elaboração de uma composteira

na escola;

b) Levantamento e aquisição de ferramentas para utilização na horta;

c) Aquisição e preparo da terra;



d) Escolha e aquisição de sementes e mudas para o plantio;

e) Implantação da horta na escola (confecção dos vasos, preparo dos canteiros e da

terra, plantio de sementes e mudas);

f) Acompanhamento do desenvolvimento das hortaliças e frequência de irrigação.

g) Colheita das hortaliças.

h) Elaboração dos resultados.

i) Apresentação dos resultados para comunidade escolar.

4.4. Espaço físico

Para o ensino das aulas teóricas será utilizada a sala de aula da disciplina de educação

ambiental 2.

As aulas práticas serão desenvolvidas no local de implantação da horta.

● Já existem 10 canteiros construídos, em uma área atrás da cantina da escola em um

espaço apropriado com boa incidência de luz solar. Se necessário há espaço para

construção de mais canteiros.

● Para regar os vegetais há no local uma caixa d’água exclusiva para horta de 50.000

mil litros de coleta de água da chuva. Se necessário também há uma torneira

próxima aos canteiros.

● Neste local também poderá ser guardada as ferramentas para utilização da horta.

● Será utilizando também o muro ao lado dos canteiros e o pátio em frente a cantina

para colocar canteiros e vasos de pequeno porte suspensos do chão para produção

de hortaliças.

5. Recursos Didáticos Pedagógicos e Cronograma de Atividades

Enquanto os alunos estiverem tendo aulas remotas em casa as aulas serão via google

meet e as atividades serão enviadas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA da

plataforma do google sala de aula.

Quando houver o retorno do ensino presencial no formato híbrido as aulas serão nas

dependências da escola com descrito nos materiais e métodos.

Segue o cronograma de atividades a serem desenvolvidas durante o ano letivo de

2021. Algumas atividades foram baseadas no artigo de Santos et al., 2017.



1º Bimestre 08/03/2021 a 11/05/2021

22/03: Pegada Hídrica;

05/04: Pegada Ecológica;

19/04: Pegada de Carbono;

26/04: Atividade avaliativa pelo formulário do google forms;

2º Bimestre 12/05/2021 a 16/07/2021

10/05: Sustentabilidade – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável;

17/05: Os 5 R’s da Sustentabilidade;

31/05: Classificação dos alimentos e pirâmide alimentar;

24/05: Alimentação orgânica e saudável;

31/05: Classificação e preparo do solo para o plantio;

07/06: Classificação e preparo do solo para o plantio;

14/06: Confecção de vasos e canteiros com recipientes reaproveitados de descarte doméstico

21/06: Tipos de hortaliça e plantio e abertura de conta no aplicativo instagram para montagem

do inventário fotográfico;

28/06: Horta suspensa;

05/07: Atividade avaliativa - Apresentação do inventário fotográfico.

3 º Bimestre 02/08/2021 a 13/10/2021

02/08: A importância da adubação;

09/08: Compostagem de resíduos orgânicos;

16/08: Compostagem de resíduos orgânicos;

23/08: Minhocário e sua importância;

30/08: Minhocário e sua importância;

08/09: A importância da água na agricultura;



13/09: Pragas que prejudicam a horta

20/09: Cultura orgânica, convencional e agroflorestal;

27/09: Atividade Avaliativa – Apresentação de Cartazes;

4 º Bimestre 14/10/2021 a 22/12/2021

18/10: Elaboração de artigo científico;

25/10: Elaboração de artigo científico;

03/11: Colheita de hortaliças;

08/11: Elaboração de recitas com as hortaliças cultivadas;

16/11: Elaboração de recitas com as hortaliças cultivadas;

22/11: Elaboração de artigo científico;

29/11: Elaboração de painéis para Feira de Iniciação científica;

10/12: Encontro de iniciação científica:

● Apresentação de painéis sobre o Projeto Minha 1ª Horta e recitas preparadas pelos

alunos com os vegetais cultivados;

● Feira de orgânicos produzidos na escola.

17/12 Encerramento e entrega do trabalho final

6. Resultados Esperados

Espera-se que ao final deste projeto, por meios do cultivo da horta escolar, que os

alunos tenham mais consciências sobre a importância do meio ambiente, e se tornem pessoas

de iniciativa e atuantes na comunidade escolar, adquiram hábitos alimentares mais saudáveis,

prefiram alimentos naturais e reduzam o consumo de alimentos industrializados

ultraprocessados.

Aprendam que possível cultivar uma horta orgânica suspensa, mesmo em espaços

pequenos e que sejam exemplos e estimulem os familiares a cultivarem também.

7. Apresentação Final



Ao final de cada bimestre os alunos apresentaram o inventário fotográfico e

explicaram por meio de relatório ou cartaz a evolução da horta, o tipo de hortaliças

escolhidas e as técnicas utilizadas no cultivo da horta.

No final do 4º bimestres será feito um Simpósio e uma feira de produtos da

horta escolar para apresentação para comunidade escolar o trabalho desenvolvido

durante o ano.

8. Parcerias e Colaboradores

Será buscado parceria com os produtores locai do Gama para conseguir mudas e

sementes.

Também será pedido orientações e apoio técnico aos órgãos de produção de

alimentos familiar EMATER e EMBRAPA HORTALIÇAS.
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Título: Música e interculturalidade no ensino remoto e presencial: uma

proposta metodológica.

1. Apresentação
Este projeto aponta as dificuldades e possibilidades do ensino remoto da música no centro

de ensino fundamental 15 do Gama DF (CEF15) em parceria com a dança e o esporte,

procurando por meio da interdisciplinaridade dessas disciplinas estimular o uso do

pensamento saudável, acoplando os acontecimentos do dia-a-dia aos acontecimentos

históricos, geográficos, sociológico e filosófico, uma vez que estamos vivendo um período

pandêmico.

2. Problematização

Segundo o psicólogo do Kurotel – Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar,

Michael Zanchet, A falta de contato humano, da interação, e do uso demasiadamente

prolongado de equipamentos eletrônicos têm como consequência: 01- O pensamento

acelerado, 02- Medos e bloqueios emocionais que por sua vez provocam danos ao intelecto.

Sabemos que é preciso um equilíbrio entre o saber e o conhecer. Esse equilíbrio é levado pela

junção das disciplinas da Música, dança e do esporte que amplia o olhar mais humanizado aos

problemas sociais e viabiliza um auxílio amplo ao descontrole da mente, pesquisa recente

feita pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) sobre as atividades remotas

na educação durante a pandemia mostra que essa adaptação não tem sido fácil e que existe um

alto índice entre os estudantes com depressão e síndromes ocasionadas pela pandemia durante

o “lockdown” ou mesmo confinamento.

3. Tema gerador
O projeto tem como tema gerador a música e seus processos criativos em

transdisciplinaridade com a dança e o esporte segundo as ideias de Jean Piaget que divulgou

pela primeira vez no I Seminário Internacional sobre Pluri e Interdisciplinaridade, que

aconteceu em 1970, na Universidade de Nice, na França. Visa oferecer aos alunos uma

proposta de ensino diferenciada que foi pensada tanto para o presencial quanto para as aulas

virtuais que abarca esta nova realidade uma pandemia que foi ocasionada devido ao

alastramento do Coronavírus (covid 19) que assola o mundo, e que fez repensar toda estrutura

educacional no planeta Terra e mais especificamente no Brasil, a realidade Brasileira tem



certas nuances e ressaltamos Brasília com a proibição de abertura de escolas e com a volta às

aulas  por meio digital.

4. Justificativa
A arte além de entreter nos ajuda a lidar com sentimentos internos. Vivemos sentimentos

um pouco controversos ao longo dos dias de confinamento. A arte proporciona esse espaço de

a gente conseguir acessar essas nossas emoções. Percebemos assim a necessidade da arte

durante esta pandemia, durante o isolamento social os estudantes estão se redescobrindo,

reinventando e se adaptando dentro de seus lares e agora com as aulas mediadas por

tecnologia. Sendo assim compreendemos que a arte/ música muda os ambientes, mexe com a

energia das pessoas, seus humores e emoções.

Em tempos de incertezas e de transtornos emocionais ocasionados pela pandemia e

isolamento social, a música ajuda nesse processo de ansiedade. Estudos feitos pela

Universidade de Brasília comprovam que os estudantes podem aproveitar e melhorar o

processo de aprendizagem por intermédio da música.

Estudar a música não é só um entretenimento é uma medida para acalmar e relaxar – ela

pode trazer diversos benefícios para a saúde, como alívio de dores, melhora da memória e até

mesmo um estímulo para a prática de atividade física. Com isso, este projeto tem como

proposta metodológica o ensino coletivo de cordas friccionadas no ensino fundamental CEF

15 do Gama, propõe seguir uma abordagem diferenciada com um plano para educação

musical de forma virtual mais abrangente que inclui aulas práticas e teóricas interligadas com

outras disciplinas.

Este projeto segue o método Suzuki, que é um plano de educação musical criado e

desenvolvido por Shinichi Suzuki, no Japão. O método Suzuki utiliza a educação musical

para enriquecer e melhorar a vida de seus estudantes. O método é direcionado a crianças e

adolescente que consiste basicamente em brincadeiras ou mesmo jogos musicais para que a

criança/adolescente se divirta enquanto aprende, mesmo que esteja em um ambiente virtual os

alunos que não disponibilizam de instrumentos poderão aprender a linguagem da música por

meio das aulas teóricas de música.

O método Suzuki se baseia no aprendizado da língua materna pelas crianças, fazendo uma

correlação entre o aprendizado do instrumento e o aprendizado da língua. Assim como uma

criança aprende uma língua escutando os pais e familiares a sua volta, o aprendizado da



música se dá da mesma forma fazendo assim um paralelismo entre a música e o aprendizado

da língua materna. Baseando a aprendizagem nesse processo de imitação e interação.

O objetivo é envolver o jovem estudante com a linguagem musical da mesma forma como

ele se envolve com a língua materna quando está aprendendo a falar, no qual se inclui

demonstração e respostas e uso frequente de exemplos e uma dosagem adequada de tempo de

estudo, de acordo com o desenvolvimento do aluno.

Este método comprova que talento pode ser desenvolvido e que todo estudante é capaz de

aprender música. Esta proposta se solidifica também por atender uma camada da população

de baixa renda e sem acesso a políticas culturais ou mesmo instrumentos artísticos, se

consolida como sendo um espaço de primeiro contato do estudante com o campo das artes.

Promovendo um aprendizado artístico e cultural.

Partindo desse pressuposto, a Proposta Metodológica de Ensino Coletivo de Música no

CEF 15 se emerge como uma incubadora das artes no meio digital tendo a música como parte

importante da nossa manifestação cultural e capacidade de expressar um talento ou uma

habilidade que é natural em muitas pessoas. Quando estimulada desde cedo, ela pode ter um

papel importante na educação infantil e em todas as etapas de desenvolvimento do aluno.

A música está presente no cotidiano de todos, nos identificamos, lembramos de momentos

especiais, dançamos, ficamos tristes, festejamos e podemos nos expressar através do

instrumento. O Brasil possui uma grande diversidade de ritmos e timbres, e neste contexto

observa-se que a música erudita ou clássica vem se aproximando de todas as camadas sociais

através da internet e também da interiorização das apresentações de orquestras e recitais solos.

O uso do aprendizado de instrumentos de cordas e formação de orquestras traz uma nova

dimensão para nossas crianças e adolescentes, pois através da fusão de um repertório

tradicional, histórico e idiomático destes instrumentos, com as possibilidades de intervenções

de um repertório moderno e popular, faz com que em alguns aspectos sejam desmistificados

velhos conceitos sobre a música erudita e instrumentos de cordas da orquestra e assim sejam

reconstruídos, criando novos paradigmas na realização musical e no envolvimento de todas as

classes sociais etnias e faixas etárias em práticas deste tipo.

A tecnologia será utilizada a favor dos estudantes, mesmo a distância entre professores e

alunos não será vista como empecilho fazendo com que o aprendizado não se concretize, os

jovens desta geração já nascem imersos em um universo tecnológico. Com isso este projeto

de música em tempos de isolamento social se apropria de diversos meios e aplicativos



disponibilizados em plataformas digitais e abarca também as aulas de forma presencial

previsto com o fim da pandemia.

5. Objetivos

5.1 Objetivo geral

Incentivar a vivência artística de diversas formas por meio do ensino da música, buscando

diversificar através da interdisciplinaridade entre dança e esporte.

5.2 Objetivos específicos

● Estimular a prática da música;

● Apresentar a música como um recurso de ensino;

● Vivenciar a arte da música;

● Experienciar a arte da dança;

● Praticar o esporte;

● conhecer a música clássica;

● sentir a música erudita;

● estudar a música popular;

● desenvolver a mente;

● promover o equilíbrio;

● proporcionar um estado agradável de bem-estar;

● facilitar a concentração;

● Promover o desenvolvimento do raciocínio;

6. Conteúdos
● Teoria musical

● Cantigas de roda e o folclore Brasileiro

● Exercícios musicais interativos na plataforma AVA

● Jogos musicais

● Interpretação de música e canções diversas



7. Metodologia

7.0 Método

Levar atividades lúdico-culturais como as sugeridas neste projeto, que cumprem o

papel de enriquecer a sensibilidade do público, despertar o interesse pela música e reforçar a

vivência da arte. Levar a prática de orquestras através de apresentações a comunidade escolar

e fora da escola em eventos extracurriculares de forma digital. Promover rodas de conversas

ao final de cada apresentação e das aulas para conhecer impressões sobre as aulas práticas e

teóricas e assim explorar o potencial da música clássica como um instrumento de

socialização, possibilitar uma reinterpretação de contos tradicionais e com isso alterar

pequenos detalhes de antigas contos que possam reforçar tradicionais arquétipos de

preconceito tais como: racismo, machismo, homofobia e sexismo, dentre outros como o

Cyberbullying utilizando e priorizando aplicativos e site que envolvam o conteúdo da música,

dança e do esporte como forma de ampliar o conhecimento dos alunos, de ter uma maior

consciência corporal e artística entendendo como o corpo deles se relacionam com o espaço.

7.1 Ensino Híbrido

Com o advento da pandemia mundial ocasionada pelo coronavírus, o ensino híbrido

será uma realidade pós vacinação. Na volta às aulas o trabalho da turma de violino será feito e

estimulado da seguinte maneira:

01 Planejamento para forma presencial e planejamento para a plataforma AVA.

02) Rotação de laboratório onde parte dos estudantes terão aulas presenciais e a outra

metade de forma virtual, na qual serão combinados momentos na sala de aula e no Google

Sala de aula, com conteúdo complementares, assíncronos e síncronos. Para os estudantes que

não tem acesso a plataforma terão atividades impressas para resolver em casa.

03) Assim, para uma disciplina, o estudante pode passar a primeira aula na plataforma

e na outra semana de forma presencial. Evitando desta forma o máximo possível de

aglomeração e novos contágios pelo vírus.

Assim, com a ajuda do professor e em companhia dos colegas, o estudante pode aprofundar o

que aprendeu e aplicar os conceitos, desenvolvendo projetos, debatendo o assunto,

trabalhando exercícios de contextualização, tirando dúvidas, entre outras atividades.

Desta forma, o aluno é estimulado a pensar criticamente, a trabalhar em grupo e a ver mais

sentido no conteúdo. Ele assume a posição de protagonista e tem mais chances de aprender da



maneira que melhor funciona para ele. A escola passa a adotar o ensino híbrido, mas é uma

facilitadora desse processo ao permitir que o aluno encontre ali o que precisa para ter uma

visão geral sobre o tema e possa aprender no seu ritmo, sem depender somente da explicação

do professor.

7.2 Local

Plataforma digital do Google ClassRoom e Mídias impressas para estudantes de baixa

renda. Ambiente AVA e sala de aula no modo presencial após o fim da pandemia.

7.3 Profissionais

Henrique – Oficina de Música

Bárbara – Oficina de Esportes

Adriana – Oficina de Dança

7.4 Plano de Ação

Criar atividades interativas através de aplicativos e sites com inteligência artificial e

manter Rodas de conversa em sala de aula através do google Meet, filmes e jogos

musicais

I Bimestre

Atividade: -O que é a música / Música clássica / Folclórica Brasileira /Eventos

II Bimestre

Atividade: -O que é a música / Música Popular / Folclórica Brasileira /Eventos

III Bimestre

Atividade: -O que é a música / Folclórica Brasileira /Música Eletrônica /Eventos

IV Bimestre

Atividade: -O que é a música / Música Eletrônica / Folclórica Brasileira/Eventos

7.5.1 Cronograma para o ensino híbrido

I Bimestre

Atividade: O que é a música / Música clássica / Folclórica Brasileira /Eventos



Aula Presencial: Aula expositiva e prática.

Aula na Plataforma AVA. Síncrona e assíncrona. (atividades interativas e lúdicas)

II Bimestre

Atividade: O que é a música / Música Popular / Folclórica Brasileira /Eventos

Aula Presencial: Aula expositiva e prática

Aula na Plataforma AVA. Síncrona e assíncrona. (atividades interativas e lúdicas)

III Bimestre

Atividade: O que é a música / Folclórica Brasileira /Música Eletrônica /Eventos

Aula Presencial: Aula expositiva e prática

Aula na Plataforma AVA. Síncrona e assíncrona. (atividades interativas e lúdicas)

IV Bimestre

Atividade: O que é a música / Música Eletrônica / Folclórica Brasileira/Eventos

Aula Presencial: Aula expositiva e prática

Aula na Plataforma AVA: Síncrona e assíncrona. (atividades interativas e lúdicas)

Culminância da disciplina de música

Live (Roda de conversas no Google Meet)

Criação de música virtual

Criação de uma página no youtube

sites

Mapas mentais: https://coggle.it/diagram/WA_XJs4oqGsUgz0m/t/mapas-mentais

Criar uma exposição virtual: https://arvr.google.com/tourcreator/

Criação de música virtual: https://arvr.google.com/tourcreator/

Estudado música https://www.daveconservatoire.org/

Conhecendo a orquestra: https://brincandodeorquestra.com.br/os-instrumentos

Filmes:

Viva a vida é uma festa

Dois Filhos de Francisco

https://coggle.it/diagram/WA_XJs4oqGsUgz0m/t/mapas-mentais
https://arvr.google.com/tourcreator/
https://arvr.google.com/tourcreator/
https://www.daveconservatoire.org/


Rock e Dog

Duelo de Cordas

Tudo o que aprendemos juntos

O violinista que veio do Mar

O solista

A MELODIA (La Melodie)

Frango com Ameixas

8. Resultados da Aprendizagem

Um produto final que além das aulas virtuais trabalha de forma a unificar os temas Social

e o conhecimento Estruturante que identifica e organizam os campos de estudo de uma

disciplina escolar ao da vida social do aluno. Envolver os estudantes a auxiliar os programas

de arrecadação de alimentos entre a comunidade e a equipe de profissionais do CEF15. E

também filiação e engajamento em outros projetos que auxiliam a escola

Revisão bibliográfica

Implementar um trabalho que esteja em harmonia com o com a realidade de cada

estudante. Trabalhar junto a outros professores do CEF 15 temas que perpassam a escola para

que assim exista um ensino humanizado aplicado à realidade local, ter como produto final um

estudante que foi trabalhado o emocional e a aprendizagem. Desta forma é importante

destacar que muitos alunos do CEF 15 dependiam do auxílio do estado como a saber a

alimentação que a escola oferecia, e que por conta da pandemia, estes estudantes estão sem

esse alimento necessário, muitas famílias perderam o emprego e a renda e até mesmo parentes

próximos, passam por dificuldades diversas, escolhendo muitas vezes sobre como conseguir o

alimento do dia.

E também filiação e engajamento em outros projetos que possam auxiliar no trabalho

pedagógico oferecido pelo CEF 15 como o Grupo AMABRASILIA que é uma Associação de

mulheres que formaram uma aliança que tem como propósito cuidar de Brasília e que seguem

os Pilares: pessoas, natureza e cultura.

Com essas premissas entendemos que o ambiente virtual está previsto na Base Nacional

Comum Curricular que é um documento que determina os direitos de aprendizagem de todo



aluno e possui 10 Competências Gerais que operam como um “fio condutor” e a competência

número 5 diz:

“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares)

para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.” (Competência

número 5 da BNCC) disponível em: basenacionalcomum.mec.gov.br

10. Acompanhamento e avaliação

10.1 Acompanhamento

O acompanhamento será feito de forma semanal de forma hibrida de forma presencial ou por

intermédio de aplicativos de comunicação como o Telegram

10.2 Implicações do projeto

As avaliações se darão através dos eventos e atividades no google formulários, Blogs, criação

de revista eletrônica e outros propostos.

10.3 Avaliações

A avaliação diagnóstica será realizada de forma hibrida tanto no ambiente virtual com a

entrega de atividades que avaliam o comportamento, interação social e a participação e

engajamento em eventos escolares virtuais. As avaliações serão de forma presencial com

entregas de atividades impressas avaliativas.
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TÍTULO DO PROJETO

Oficina de prática de textos sobre Direitos Humanos

NOME FANTASIA DO PROJETO

Meu querido direito…

ÁREAS DO CONHECIMENTO INTEGRADAS AO PROJETO

(X)Linguagens e suas tecnologias

( )Matemática e suas tecnologias

( )Ciências da natureza e suas tecnologias

(X)Ciências humanas e sociais aplicadas

A articulação das áreas acontecerá por meio da exposição e debate de conteúdos

relacionados aos direitos humanos (Filosofia e Sociologia), bem como pela leitura e,

especialmente, produção de textos relacionados a esses temas (Língua Portuguesa).

EIXOS ESTRUTURANTES INTEGRADOS NO PROJETO

( )Investigação Científica

(X)Processos Criativos

(X) Mediação e Intervenção Sociocultural

( ) Empreendedorismo

A articulação das áreas irá ocorrer por meio da elaboração de um portfólio, em

formato de diário, de textos sobre os Direitos Humanos, os quais poderão porventura ser

publicados como posts em redes sociais, textos jornalísticos, poesia, entre outros. Tal

produção se baseará na promoção do respeito aos direitos humanos.

TIPO DE PROJETO PEDAGÓGICO

( ) Projeto Pedagógico de Língua Portuguesa

( ) Projeto Pedagógico de Matemática

(X) Projeto de Vida



( ) Projeto Pedagógico Temático

SEMESTRE / ANO: 1º e 2º Semestre/2021

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 aula

ANOS ou SEMESTRES DA TURMA: 6º, 7º, 8º e 9º anos.

TURNO: Vespertino PROFESSOR: Pedro Henrique de Lima Barreto

UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama

JUSTIFICATIVA

Cada vez mais, em nossa sociedade, reconhece-se a importância de tratar de assuntos

como direitos humanos durante a vida escolar de crianças e adolescentes, dada a relevância

desse tema não apenas para a vida atualmente, como também para o futuro. Essa prática é

primordial nas instituições de ensino nos diversos níveis, de acordo com a Base Nacional

Comum Curricular, pois a educação sobre direitos humanos é fundamental na formação dos

cidadãos.

Nesse sentido, pode-se afirmar que a educação é o início de um processo para

mudança da realidade dos estudantes e do mundo em que eles viverão, ou como afirma

Hannah Arendt “a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para

assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável

não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens”.

Além disso, é de suma importância que os estudantes sejam capazes de produzir

diversos tipos de texto, não apenas durante a vida escolar, mas em toda a sua vida. Levando

em consideração o fato de que o projeto é voltado para a disciplina e conteúdos de direitos

humanos, objetiva-se incentivar a produção de textos voltados especificamente para a

promoção ao respeito dos direitos humanos. Considerando-se a noção de texto como “uma

unidade de linguagem em uso, cumprindo uma função identificável num dado jugo de

atuação sociocomunicativa” (COSTA VAL, 1991), aos estudantes será priorizada a produção

de textos voltados para a conscientização e promoção dos direitos humanos.

Além disso, vale ressaltar que assume-se nesse projeto a perspectiva

enunciativo-discursiva de linguagem adotada pela Base Nacional Comum Curricular, na qual

“a linguagem é uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica;

um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade,

nos distintos momentos de sua história”. Portanto, este projeto justifica-se pois é importante,



enquanto educadores e membros da sociedade, zelar e preservar pelos direitos humanos e

principalmente educar as crianças e os adolescentes acerca dessa responsabilidade, além de

promover o ensino adequado da prática textual, essencial ao longo da jornada de cada

estudante.

OBJETIVO GERAL:

O objetivo geral deste projeto é conscientizar e incentivar a intervenção social de

crianças e adolescentes, por meio do estudo e da prática de texto, com ênfase na

responsabilidade social e no respeito aos direitos humanos, além de promover autonomia,

solidariedade e senso crítico.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO:

1. Compreender conceitos básicos relacionados a Direitos Humanos por meio da leitura de

documentos e outros textos sobre o assunto: Declaração Universal dos Direitos Humanos,

Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude, entre outros.

2. Reconhecer, diferenciar e produzir diferentes gêneros textuais, aprimorando as habilidades

de leitura e escrita a partir da observação de elementos morfossintáticos e semânticos e da

análise das diferentes práticas textuais:

- 6º e 7º anos: notícias, memes, anúncios publicitários, resenhas críticas, textos

reivindicatórios ou propositivos, textos ficcionais e poemas.

- 8º e 9º anos: reportagem para diversas mídias com levantamento de dados, artigo de

opinião, peças e campanhas publicitárias, resenha, textos ficcionais, crônicas, poemas.

3. Refletir e elaborar reflexões acerca dos Direitos Humanos por meio da interlocução em

debates, rodas de conversa, leituras de pesquisas de opinião, entrevistas, podcasts, entre

outros;

4. Analisar diferentes textos sobre Direitos Humanos: filmes, séries, histórias em quadrinho,

livros de literatura, poesia, música, etc;

5. Produzir textos sobre Direitos Humanos em diversos gêneros.

ATIVIDADES:



As atividades consistirão, tanto nas aulas remotas quanto nas aulas em modelo

híbrido, em leitura e debate de textos relacionados aos Direitos Humanos; apresentação dos

gêneros textuais e suas diferenças; discussão sobre Direitos Humanos a partir da leitura e

análise de textos sobre o tema; atividades para serem realizadas pelos estudantes em casa; e

produção de material textual sobre Direitos Humanos em diversos gêneros textuais.

CARGA HORÁRIA: (para validação e registro de frequência) - 1h/aula semanal

METODOLOGIA:

Levando em consideração os aspectos diferenciados de aprendizagem e os conteúdos

estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular para o ensino de língua portuguesa nos

anos finais do ensino fundamental, a metodologia desse projeto se deterá na produção de

textos a partir do conhecimento que cada estudante detém sobre direitos humanos e que

desenvolverá ao longo do projeto. Para tanto, serão ministradas aulas, tanto no modelo

remoto quanto no modelo híbrido, nas quais os alunos irão debater questões relacionadas aos

direitos humanos e aprofundar seus conhecimentos acerca do tema. Além disso, os estudantes

irão estudar diversos gêneros textuais, de acordo com as especificidades de cada ano e

estudante, para elaborar materiais sobre direitos humanos que objetivem a conscientização de

seu público-alvo em uma eventual publicação.

A metodologia se baseará na construção de conhecimento por meio de exposição de

conteúdos e debates. Em um primeiro momento, serão analisados e discutidos documentos

que baseiam os direitos humanos, especialmente das crianças e adolescentes, tais como o

Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto da Juventude, e materiais sobre o tema em

outras mídias, como filmes, músicas, artes plásticas, etc. Concomitantemente, serão

trabalhados os gêneros textuais, por meio da exposição e do debate acerca desses,

considerando-se os parâmetros estabelecidos pela BNCC, e os estudantes serão estimulados a

identificar e produzir textos desses gêneros.

Nesse ínterim, os estudantes produzirão um portfólio no qual estarão expostos os

textos produzidos ao longo do projeto. Os estudantes irão escrever textos tais como poemas,

contos, textos jornalísticos, slogans, etc, orientados pelo professor sobre o gênero e seu uso

para comunicação acerca dos Direitos Humanos. A cada bimestre, a partir do 2º, os



estudantes deverão apresentar parte desse material que será juntado ao fim do período letivo.

Assim, espera-se que os estudantes sejam capazes de se expressar por meio da escrita a

respeito dos Direitos Humanos e estejam mais capacitados para identificar e ler facilmente

textos em diversos gêneros textuais.

ESPAÇOS:

Plataforma digital Google Classroom, Google Meet (dentre outras plataformas

online que possibilitem a interação) e material impresso para os estudantes sem acesso a

internet.

RECURSOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS

● Livros;

● Youtube;

● Sites de música;

● Sites de poesia;

● Portais de notícia;

● Jornais impressos;

● Plataforma sala de aula;

● Google Forms;

● Google Meet.

CULMINÂNCIA ou PRODUTO FINAL

O objetivo final deste projeto é na verdade duplo: espera-se que ao fim da oficina os

estudantes se conscientizem a respeito dos direitos humanos e consigam se expressar por

meio de diversos gêneros textuais acerca do tema, promovendo a conscientização de outrem.

Para isso, cada estudante deverá criar, como produto final, um portfólio em formato de

diário (virtual ou físico) contendo todos os textos que escreveu ao longo do projeto.

AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS

Os critérios adotados para o diagnóstico serão a participação do estudante nas



atividades e avaliações propostas para verificar o desenvolvimento e as áreas nas quais é

necessário promover mudanças para uma melhor aprendizagem. Durante as aulas, serão

avaliadas a comunicação e interação dos estudantes, além disso serão propostas atividades

para serem realizadas em casa com o intuito de avaliar a compreensão dos conteúdos

expostos e discutidos, por meio de formulários ou questionários.

Além disso, os textos produzidos pelos estudantes também serão avaliados,

levando-se em consideração a compreensão acerca dos gêneros, adequação às normas

gramaticais e criatividade. A cada fim de ciclo de apresentação de temática acerca dos

direitos humanos e gênero textual, deverá ser elaborado um texto do gênero estudado para

entrega e avaliação. Ao final do projeto, todo o material produzido será também avaliado,

bem como a organização do estudante.
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IDENTIFICAÇÃO 

 

TÍTULO DO PROJETO: PINTURA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

NOME FANTASIA DO PROJETO: ARTE COM TINTA 

 

ÁREAS DO CONHECIMENTO INTEGRADAS NO PROJETO: 

(X) Linguagens e suas tecnologias; 

 (   ) Matemática e suas tecnologias; 

(   ) Ciências da natureza e suas tecnologias; 

 (   ) Ciências humanas e sociais aplicadas; 

 

A articulação ocorre pela linguagem da Arte por meio da prática do desenho e da pintura no processo 

criativo e na construção de conhecimentos contemplando o Macrocampo C, Cultura, Arte, 

(Educação para a Diversidade). 

 

EIXOS ESTRUTURANTES INTEGRADOS NO PROJETO: 

( ) Investigação Científica 

(X) Processos Criativos 

( ) Mediação e Intervenção Sociocultural ( ) 

Empreendedorismo 

 

A articulação ocorre pelos processos criativos enfatizando a idealização e a realização de 

projetos criativos, por meio da utilização e integração de diferentes linguagens, manifestações 

sensoriais, vivências artísticas, culturais, midiáticas e científicas aplicadas. 

 

TIPO DE PROJETO PEDAGÓGICO: 

(  ) Projeto Pedagógico de Língua Portuguesa 

 (  ) Projeto Pedagógico de Matemática 

(  ) Projeto de Vida 

 (X) Projeto Pedagógico Temático 

 

 

 

 

 



SEMESTRE / ANO: 2021    CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas/aulas por turma 

ANOS ou SEMESTRES DA      TURMA: Do 6º e 7º ano    TURNO: Vespertino  

PROFESSORES: William Itapirema de Araújo 

UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama 

 

 

Plano de Trabalho Pedagógico 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 

Considerando a Constituição Federal da República Federativa do Brasil que dispõe em seu 

artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Este projeto pedagógico tem o intuito de mostrar aos estudantes as possíveis técnicas de 

pintura dentro das artes visuais aprofundando assim o tema proposto incluindo a prática 

pedagógica.  

Considerando o Decreto Nº 40.520, de 14 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

coronavírus, e dá outras providências. 

As aulas serão teóricas e práticas, introduzindo o conteúdo dentro do cotidiano escolar 

dos estudantes, utilizando métodos e conteúdos de acordo com as necessidades encontrandas 

para assim alcançar os objetivos propostos. 

As artes plásticas são formas de expressão criadas pelo ser humano por meio do manuseio 

de diversos tipos de materiais. Dessa forma, é possível materializar imagens e formas, reais ou 

imaginárias, de acordo com a vontade do artista. 

As aulas irão constituir vários momentos de aquisição e aprimoramento de 

conhecimentos e de habilidades essenciais. Trata-se de trabalhar com as experiência trazidas pelo 

aluno para a sala de aula, e introduzir novos olhares proporcionando assim ao estudante a 

participação em situações reais, explorando as competências básicas que contribuem para o 

crescimento do aluno. 

Segundo os PCNs (parâmetros curriculares nacionais) de Artes, o conhecimento da arte abre 

perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão do mundo na qual a dimensão poética esteja 

presente: a arte ensina que nossas experiências geram um movimento de transformação permanente, 

que é preciso reordenar referências a cada momento, ser flexível. Isso significa que criar e conhecer 

são indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental para aprender. 

Por fim, o projeto tem a finalidade de promover aos estudantes do 6°  e  7° ano do CEF 

15 do Gama DF a possibilidade de manusear as ténicas de pintura ensinadas, como tintas e 



pincéis pintando as telas com temas propostos em sala de aula, aprender a história da arte em 

forma cronológica e os fundamentos da linguagem visual. 

 

 

OBJETIVO GERAL 
 

 

Promover aos estudantes conhecimento e experimentação prática das capacidades físico-

óticas dos materiais e dos instrumentos nas várias modalidades da pintura e fundamentos das artes 

visuais. Trabalhando a cor e a composição, o espaço e a atmosfera, a forma e a expressão das técnicas 

de pintura. Utilização de diferentes tipos de pincéis, texturas e materiais diversos. 

Desenvolver a percepção visual do aluno diante do mundo e da arte, ampliando as 

possibilidades na construção de uma obra de arte. 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

 

• 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.  

• Reconhecer, respeitar e valorizar, no âmbito familiar, escolar e regional, adiversidade cultural.  

• Reconhecer a produção visual como produto cultural sujeito à análise e ao entendimento.  

• Indicar e conhecer produções visuais do/no Distrito Federal, e sua contribuição para a construção 

da identidade cultural. 

• Apreciar e entender as manifestações culturais de vários grupos étnico-raciais que compõem a 

nação brasileira em seu universo pluricultural.  

• Conhecer e valorizar a cultura visual local e global; fomentar a pluralidade cultural no espaço 

escolar.  

• Analisar diferentes representações artísticas, como linguagem estética e comunicacional.  

• 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.  

• Propiciar momentos de entretenimento, exposição, apreciação e fruição da produção artística; 

despertar reflexão coletiva e debate.  

• Produzir conteúdo audiovisual a partir de dispositivos móveis e outros. 

 



CONTEÚDOS 

 

• Origem e o conceito das Artes Visuais.  

• Elementos da linguagem visual: cor, ponto, linha, plano, textura, figura, ritmo, volume, proporção, 

equilíbrio, simetria, bidimensionalidade e tridimensionalidade.  

• Arte e artesanato no contexto da arte local, regional e nacional.  

• Modalidades da linguagemvisual, desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia etc.  

• Arte na Pré-história.  

• Características de culturas da antiguidade: Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma.  

• Características da Arte Bizantina.  

• Principais características da Arte Medieval: Românica e Gótica.  

• Influência dos estilos/movimentos artísticos da Préhistória à Idade Média.  

• Matrizes culturais brasileiras (indígena, africana, europeia e demais povos imigrantes) e suas 

influências na formação da arte e da cultura local, regional e nacional. 

• Arte pré-colombiana – civilizações maia, asteca, inca, marajoara, santarém e outras.  

• Diferenças e semelhanças das artes visuais em diferentes contextos históricos e sociais. 

• A arte como linguagem universal.  

• Tipos de desenho.  

• Espaços de informação e de comunicação artística/cultural: museus, mostras, exposições, galerias, 

oficinas, ateliês,feiras e outros.  

• Introdução de diferentesformas de linguagens expressivas, sensoriais e sinestésicas como formas 

de comunicação humana: artes visuais, teatro, música, fotografia, cinema, publicidade, TV, 

arquitetura, poesia, literatura e dança.  

• Simbologia de cores em diferentes culturas e sociedades.  

• Pontos turísticos das regiões administrativas do Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

A metodologia teve como base o entendimento e a exploração dos mecanismos cognitivos que 

envolvem o processo ensino-aprendizagem, buscando evidenciar e privilegiar a relação professor-

aluno-objeto de conhecimento. 

Nas aulas em que os estudantes estarão em casa serão trabalhados os textos e atividades teoricas, 

em sala de aula o trabalho será prático, com oficinas de desenho e pintura. 

 



• Oficinas de Pintura  

• Técnicas de Pintura 

• Desenho de Observação 

• Elementos da linguagem visual 

• Slides sobre história da arte 

• Leitura e Discursão sobre história da arte  

• Culminância 

• Exposição Virtual e presencial na escola. 

A exposição final tem como objetivo apresentar os trabalhos propostos durante o projeto em 

forma didática e de fácil comprensão, despertando de forma mais dinâmica a atenção dos alunos 

sobre o tema que será livre. 

 

 
ESPAÇOS 

 

• Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): Google Sala de Aula;  

• Google Meet;  

• Telegram 

• Slides compartilhados 

• Whatsapp 

• Sala de aula presencial (ensino Hibrido) 

 

RECURSOS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS 

 

• Material impresso; 

• Textos,  

• Slides;  

• Links de exposições virtuais;  

• Celular;  

• Computador;  

 

CULMINÂNCIA OU PRODUTO FINAL 

 

Mostra de Artes Plásticas, pública digital por meios de comunicações e redes sociais;  

 

 



AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS 

 

 

A avaliação dos alunos será formativa, promovendo a aproximação dos alunos à arte como 

sendo uma fonte de cultura e agente transmissor de conhecimento, desafiando a observação dos 

alunos, através do contato deles com a arte com a apresentação do produto final, exposição de 

multimídia.   

• Avaliação das Aulas Práticas e Teóricas 

• Mostra de Arte na Escola 

• Exposição de Arte na plataforma 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

● Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte / 

Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC / SEF, 1998. 

● Currículo em movimento do distrito Federal 2018/8. 

● Brasil. Constituição de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada 

em 5 de outubro de 1988. 

● Brasil. Lei nº 9,394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Brasília, 1996. 

• Brasil, Organização do Trabalho Pedagógico, 2021. 

• Brasil, Replanejamento Curricular Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Anos Finais 2021. 

 

 



PLANO DE TRABALHO PEDAGÓGICO
TÍTULO DO PROJETO: Dança e suas vertentes

NOME FANTASIA DO PROJETO: Dança com o olhar terapêutico

ÁREAS DO CONHECIMENTO INTEGRADAS NO PROJETO:

(x) Linguagens e suas tecnologias

( ) Matemática e suas tecnologias

( ) Ciências da natureza e suas tecnologias

( ) Ciências humanas e sociais aplicadas

A dança é um instrumento cultural, carregada de uma linguagem universal. Ela é um

dos mais antigos códigos de comunicação do homem, precedendo até mesmo a linguagem

oral e escrita, e todos os povos do planeta criaram alguma espécie de dança para expressar,

idolatrar, festejar, se comunicar. Isso faz com que a dança não seja apenas um conjunto de

movimentos corporais regidos por um determinado ritmo, mas também traz informação e

cultura, e é capaz de nos situar no mundo, seja no ponto de vista social e histórico. É um

conteúdo normalmente visto nas disciplinas de Arte e Educação Física. Em Arte, podemos

trabalhá-la como expressão/comunicação corporal e também como produto cultural. Já na

Educação Física, ela pode ser trabalhada através das danças populares (vivência de danças

folclóricas e regionais), manifestações culturais e como uma prática regular de atividade

física.

EIXOS ESTRUTURANTES INTEGRADOS NO PROJETO:

( ) Investigação Científica

( ) Processos Criativos

(x) Mediação e Intervenção Sociocultural

( ) Empreendedorismo

TIPO DE PROJETO PEDAGÓGICO:

( ) Projeto Pedagógico de Língua Portuguesa

( ) Projeto Pedagógico de Matemática

( ) Projeto de Vida

(x) Projeto Pedagógico Temático

SEMESTRE / ANO: 1º e 2º Semestre/2021

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 aulas



ANOS ou SEMESTRES DA TURMA: 8º anos / 9º anos.

TURNO: Vespertino PROFESSOR: Francisco Welington Ferreira Vilarinho

UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama

JUSTIFICATIVA

Segundo a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), o componente Arte no Ensino

Fundamental articula manifestações culturais de tempos e espaços diversos, incluindo o

entorno artístico dos estudantes e as produções artísticas e culturais que lhes são

contemporâneas. Do ponto de vista histórico, social e político, propicia a eles o entendimento

dos costumes e dos valores constituintes das culturas, manifestados em seus processos e

produtos artísticos, o que contribui para sua formação integral. A BNCC suscita que a dança

instaura a experiência artística multissensorial de encontro com o outro em performance.

Nessa experiência, o corpo é o lócus de criação ficcional de tempos, espaços e sujeitos

distintos de si próprios, por meio do verbal, não verbal e da ação física.

Dar ferramentas e orientação de como proceder na construção de significados no contexto da

dança, fará com que o estudante tenha mais confiança e demonstre todas as suas

potencialidades. A oficina tem como objetivo dar aos estudantes oportunidades iguais de

acordo com seus interesses a fim de democratizar as habilidades necessárias para a

experimentação e criação individual e coletiva.

OBJETIVO GERAL

Promover a vivência de diversos aspectos culturais, através da dança. Além de trabalhar

o conhecimento corporal dos estudantes, obtendo assim, uma melhor qualidade de vida.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

8º ANO - Contextos e Práticas • Conhecer a dança na Idade Moderna relacionando-a

criticamente à dança na contemporaneidade. • Vivenciar e contextualizar manifestações de

dança das regiões Sul e Sudeste brasileiras. • Conhecer e apreciar manifestações de danças do

contexto local, reconhecendo seus aspectos corporais e cênicos. • Refletir sobre produções

artísticas de diferentes linguagens criadas pelos estudantes, e produções de companhias e

artistas, observando suas semelhanças e diferenças. Elementos da Linguagem • Perceber as

qualidades da fluência dos movimentos nas diversas manifestações de dança. • Aprimorar a

percepção dos espaços corporais em relação ao outro, ao grupo e ao espaço cênico. •



Experimentar e compreender o ritmo interno, individual e coletivo dando ênfase às

possibilidades de dançar com som ou em silêncio. • Aprimorar o sentido de cooperação e

interação, a partir de jogos corporais de dança em grupo. • Conhecer princípios básicos de

anatomia: ossos e articulações para estímulo ao movimento consciente. Processos de Criação

• Conhecer e experimentar os processos de criação do contato improvisação e das danças de

salão. • Vivenciar diferentes formas de representação e encenação da dança. • Perceber as

relações expressivas e estruturais que se estabelecem entre a encenação e os espaços cênicos.

• Identificar e refletir sobre as etapas do processo de criação e encenação em dança.

9º ANO - Contextos e Práticas • Contextualizar as noções históricas, estéticas e

socioculturais da dança. • Conhecer a dança na Idade Contemporânea, relacionando-a

criticamente à dança na contemporaneidade. • Compreender criticamente a relação

estabelecida entre estética e identidade, a partir da apreciação das formas poéticas do

movimento dançado na contemporaneidade. • Refletir sobre a cultura corporal presente nas

redes sociais digitais. • Manipular diferentes tecnologias e recursos digitais de produção,

registro e compartilhamento de produções de dança. Elementos da Linguagem • Identificar e

caracterizar as qualidades de peso e fluência mais recorrentes nas manifestações de dança das

matrizes culturais brasileiras. • Identificar e caracterizar as qualidades de tempo e espaço mais

recorrentes nas manifestações de dança das matrizes culturais brasileiras. • Vivenciar e

explorar as qualidades dos fatores de movimento, a partir de experiências corporais sensíveis,

com finalidade expressiva. • Ampliar a experimentação de tipos de movimentos explorando

formas corporais e direções espaciais. • Conhecer princípios básicos de anatomia: músculos e

tendões para estímulo ao movimento consciente. Processos de Criação • Vivenciar processos

de criação coletivos de obras interdisciplinares, promovendo o diálogo da dança com outras

linguagens artísticas. • Experienciar estruturas de criação e composição contemporâneas. •

Elaborar elementos cênicos da dança (cenário, figurino, iluminação e sonoplastia). •

Vivenciar, identificar e refletir sobre todo o processo de criação, encenação e produção em

dança.

ATIVIDADES

➢ Remoto:

● Formulários Google;

● Exercícios na plataforma;

● Produção de vídeos e fotos;

➢ Híbrido



● Dinâmicas

● Coreografias

● Apresentações solo/grupo.

CARGA HORÁRIA (para validação e registro de frequência)

● 21h semanais.

METODOLOGIA

Desenvolvimento e construção no âmbito teórico e prático por meio do conhecimento

pautado na troca de saberes entre docente e discentes utilizando-se de recursos metodológicos

como:

➢ Remoto:

● Filmes, vídeos e documentários;

● Jogos (quiz);

● Estudo de textos;

● Produção de vídeos;

● Discussão e debate;

● Resolução de exercícios;

➢ Híbrido

● Dinâmicas corporais

● Discussão e debate;

● Coreografias;

● Produção de vídeos;

ESPAÇOS

● AVA (Google Sala de Aula);

● Google Meet;

● Sala de Convivência CEF15.

RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS

● Computador;

● Celular;

● Suporte universal para celular;

● Residência (do professor);

● Caixa de som;

● Cabos.



CULMINÂNCIA ou PRODUTO FINAL

Este projeto tem como fastígio uma mostra de vídeo no 4º Bimestre que será gravado

pelos estudantes com auxílio dos professores, esta mostra terá como intuito apresentar os

vídeos com trabalhos selecionados e desenvolvidos ao longo do ano através das aulas

síncronas e assíncronas ou mesmo de forma presencial com o fim do Lockdown. Este vídeo

terá como tema o Esporte/ Dança e a Música, cada estudante deverá gravar um vídeo curto de

até 40 segundos colocando em prática os exercícios sugeridos abarcando as três áreas de

conhecimento. As aulas virtuais trabalham de forma a unificar os temas de cunho social e o

conhecimento estruturante que identificam e organizam os campos de estudo de uma

disciplina escolar ao da vida pessoal do aluno. Envolver os estudantes com os temas

trabalhados, a comunidade e a equipe de profissionais do CEF15. Este projeto também terá

como culminância a filiação e engajamento em outros projetos que auxiliam a escola como o

conexão solidária.

AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS

A avaliação do estudante será feita de forma qualitativa e processual de acordo com os

seguintes critérios:

● Reflexão crítica sobre a teoria e a prática;

● Reflexão teórica a partir da experiência prática;

● Estudo sobre coreografias;

● Avaliação das aulas práticas.

PARCERIAS e COLABORADORES

● Conexão Solidária.

EVENTOS

● Festas das regiões CEF15.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9,394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da

Educação  Nacional. Brasília.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de estado e educação do Distrito Federal. Organização do

trabalho pedagógico da educação em tempo integral para atividades não presenciais na rede

pública de ensino do Distrito Federal. Brasília: 2021.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

Replanejamento curricular- 2021. Brasília: 2021.



OBSERVAÇÕES

Professor: Francisco Welington Ferreira Vilarinho - franciscowellingtonferreira@gmail.com

Coordenador Pedagógico – Educação Integral: Tatiane Faria - tatiana.faria@se.df.gov.br

Gestão/Supervisão Pedagógica: Ana Paula de Araújo Macedo Coutinho -

anapaula.coutinho@se.df.gov.br

Observações: Wellington está excelente a estrutura do seu  projeto.

Gostaria de solicitar a paragrafação no início dos parágrafos e espaçamento entre os objetivos

de aprendizagem do 8º e do 9º ano.



IDENTIFICAÇÃO

TÍTULO DO PROJETO: EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL

#EuEmNós

ÁREAS DO CONHECIMENTO INTEGRADAS AO PROJETO:

(  )Linguagens e suas tecnologias

(  )Matemática e suas tecnologias

(  )Ciências da natureza e suas tecnologias

(X)Ciências humanas e sociais aplicadas

O projeto visa levar aos estudantes uma visão e uma percepção diferenciada dos

domínios cognitivos e emocionais, onde os mesmos, através do currículo escolar, vão refletir

sobre ações significativas do dia a dia efetivamente aplicadas aos conhecimentos, vivência,

atitudes e competências ao longo da vida escolar. O projeto tem como missão conduzir os

estudantes, de acordo com a BNCC, à Educação Socioemocional, tendo como relevância as

habilidades no ensino de crianças e adolescentes, com o objetivo de que aprendam a

reconhecer e respeitar os próprios sentimentos e os das pessoas com as quais elas convivem.

De acordo com o professor Robert Selman, da Universidade de Harvard:

“Há algumas décadas, acreditava-se que o ensino de competências relacionadas à convivência cabia
exclusivamente às famílias e que as escolas deveriam se debruçar apenas sobre o conhecimento
acadêmico. Com o tempo, passou-se a acreditar que o papel da escola também era formar cidadãos,
mas sem clareza sobre o que era necessário para isso. Por essa razão, ainda havia resistência à
incorporação de competências como amabilidade, estabilidade emocional e consciência. Quando,
nas décadas de 1980 e 1990, epidemias de violência e conflitos se espalharam pela sociedade, o
cenário começou a mudar, pois esses problemas também atingiam as escolas. Como é comum
acontecer, coube à Educação lidar com esses problemas, o que o mundo não conseguia. Nesse
contexto, o papel que era das famílias passou a ser considerado também um papel das instituições
escolares. Começaram a surgir, então, diversas propostas para trabalhar com essas questões.
Recentemente, o movimento da aprendizagem Socioemocional levou vantagem porque algumas
pesquisas mostram que, quando colocamos essas habilidades no currículo, o desempenho
acadêmico também melhora”.

Dessa forma podemos entender que a Educação Socioemocional é mais que

importante para que o estudante venha a:

“Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia,



consciência crítica e responsabilidade, cujo objetivo é entender o mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, criticidade e
responsabilidade.” (Competência número 6 da BNCC.)

As questões aqui relacionadas à competência de número 6 da BNCC vão de encontro

às habilidades socioemocionais de empatia, felicidade, autoestima, ética, paciência,

autoconhecimento, confiança, responsabilidade, autonomia e criatividade, que integradas às

demais disciplinas escolares tem como objetivo preparar os estudantes para as adversidades e

problemáticas do dia a dia, fazendo com que eles tenham um direcionamento e encontrem

meios para resolver seus conflitos sob um novo olhar.

A Educação Socioemocional pretende ajudar os estudantes a desenvolverem

habilidades que os façam enxergar um futuro concreto, se conhecerem como pessoa, enxergar

as adversidades como forma de crescimento, lidar com suas fragilidades e desenvolver ações

para seus projetos de vida, e permitir que os estudantes compreendam que todos temos

fragilidades, mas que elas não venham a ser o foco de sua existência, fazendo com que os

estudantes reconheçam suas potencialidades e as use a seu favor.

Os professores do CEF 15 e a Gestão trabalham em equipe, realizando atividades que

deixam essas características visíveis, contribuindo para o sucesso de ensino aprendizagem

dentro e fora da escola. Tendo um olhar diferenciado sobre os estudantes, de modo que

eles enxerguem no professor uma figura capaz de ouvir e ajudar, e sendo alguém em que ele

possa confiar e não apenas um transmissor de conhecimento. Dessa forma a escola é o meio

para que isso se torne possível, uma vez que o estudante passa a se reconhecer e a utilizar as

ferramentas que se encontram a seu favor.

No contexto atual evidenciamos mudanças drásticas, novas rotinas e adaptações, dessa

forma a Educação Socioemocional está presente no processo de ensino aprendizagem,

evidenciando a necessidade de novas ações, e a criação do Projeto Eu em NÓS levando ao

estudante a possibilidade de trabalhar esse contexto, englobando os docentes, estudantes e a

comunidade escolar em um ambiente propicio a realizar trabalhos diferenciados, conectando

os acontecimentos do cotidiano aos acontecimentos históricos e geográficos.

Dentro dessa área afim, a Educação Socioemocional permite e estimula o uso do

pensamento saudável, conectando os acontecimentos do cotidiano aos acontecimentos

históricos, geográficos, sociológico e filosófico, uma vez que a sociedade atual,

principalmente as crianças, adolescentes e jovens estão vivendo a Síndrome do Pensamento

Acelerado. E nesse cenário, onde estamos vivendo um período pandêmico, a junção da



Educação Socioemocional amplia o olhar mais humanizado aos problemas sociais e viabiliza

um auxílio amplo ao descontrole da mente, pois existe um alto e acelerado grau de

informações.

Esse aceleramento, ligado ao cotidiano, aos medos e bloqueios emocionais, provocam

danos ao intelecto e é preciso permitir que exista um equilíbrio entre o saber e o se conhecer.

Esse equilíbrio é levado pela Educação Socioemocional, como uma alternativa plausível,

dentro de um novo contexto histórico e geográfico causado pela pandemia.

EIXOS ESTRUTURANTES INTEGRADOS NO PROJETO:

(  )Investigação Científica

(  )Processos Criativos

(X) Mediação e Intervenção Sociocultural

(  ) Empreendedorismo

Hoje em dia, a probabilidade dos adolescentes se envolverem em comportamentos de

risco, que afetam o bem-estar individual, é cada vez maior, surgindo assim a necessidade de

intervir no sentido de ajudá-los a serem bem-sucedidos durante a adolescência, juventude e,

posteriormente, enquanto adultos (Danish, 1997).

A Educação Socioemocional traz como alternativa o Círculo de mediação de conflitos,

uma vez que crianças e adolescentes estão sempre às voltas com suas problemáticas e

questionamentos éticos, estéticos, emocionais, físicos e intelectuais. Essa mediação salienta o

uso das habilidades socioemocionais, tais como: autoconhecimento, empatia, resiliência,

ponderação para resolver conflitos, solidariedade, amizade, autogerenciamento, tomada de

decisão responsável e habilidades de relacionamento e consciência social.

Assim, a Educação Socioemocional integra o Eixo Estruturante de Mediação e

Intervenção Sociocultural, pois tem como um de seus objetivos fazer com que os estudantes

obtenham sucesso em vários domínios e contextos e possam se tornar bem-sucedidos em seus

projetos de vida. Levando assim os estudantes a terem uma percepção diferenciada dos

domínios cognitivos e emocionais, onde os mesmos através do currículo escolar, vão refletir

sobre ações significativas do cotidiano, efetivamente aplicadas aos conhecimentos, vivência,



atitudes e competências ao longo da vida escolar, acadêmica e na ocupação de suas funções

laborais.

TIPO DE PROJETO PEDAGÓGICO:

(  )Projeto Pedagógico de Língua Portuguesa

(  )Projeto Pedagógico de Matemática

(X)Projeto de Vida

(  )Projeto Pedagógico Temático

SEMESTRE/ANO:

1º e 2º semestre de 2021.

CARGA HORÁRIA

SEMANAL:

1 hora semanal

ANOS ou

SEMESTRES DA

TURMA:

8º ao 9º ano.

TURNO:

VESPERTINO

PROFESSOR(A): VERÔNICA VIEIRA DA

SILVA

UNIDADE ESCOLAR: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 15 DO GAMA

JUSTIFICATIVA

A Educação Socioemocional agrega valores de vivência e de positividade diante das

dificuldades e mudanças que colocam crianças, adolescentes e jovens sobre certa tensão,

ajudando os estudantes com o processo de aprendizagem, buscando orientá-los em parceria

com o SOE. Um dos compromissos da Educação Socioemocional é auxiliar os estudantes em

sua potencialização e capacidade de aprendizagem com responsabilidade e cuidado para

consigo mesmo.

Todas as 10 competências da BNCC fazem relação com a Educação Socioemocional,

são elas:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,

social, cultural e digital. Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e



colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

(Conhecimento)

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a

criatividade. Para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver

problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das

diferentes áreas. (Pensamento científico, crítico e criativo)

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais,

e também, para participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

(Repertório cultural)

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),

corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística,

matemática e científica. Para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias

e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento

mútuo. (Comunicação)

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as

escolares). Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e

coletiva. (Cultura Digital)

6. Valoriza a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de

conhecimentos e experiências que lhes possibilitem entender as reações próprias do

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, e ao seu

projeto de vida, com liberdade e autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

(Trabalho e projeto de vida)

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Para formular,

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação

ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. (Argumentação)

8. Conhecer-se, apreciar-se, e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se

na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica

e capacidade para lidar com elas. (Autoconhecimento e autocuidado)



9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se

respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos Direitos Humanos, com acolhimento

e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

(Empatia e cooperação)

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,

resiliência e determinação, tomando as decisões com base com base em princípios

éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. (Responsabilidade e

cidadania)

A educação socioemocional faz com que o aluno aprenda sobre vários conteúdos em

diferentes contextos, construindo assim uma relação sólida, construtiva e eficaz entre o ensino

e a aprendizagem, e orientando também os que se encontram em situações de vulnerabilidade,

possibilitando a resolução de problemas e conflitos de maneiras mais adaptáveis com tudo

que acontece dentro e fora da escola. A sensibilidade do professor é importante para que as

situações do cotidiano se transformem em matéria-prima para o trabalho da educação

Socioemocional. Com as competências socioemocionais, o professor pode e deve expressar as

expectativas de aprendizagem de forma que os alunos se sintam motivados a participar das

atividades e, ao final de cada aula, sejam capazes de falar sobre a aprendizagem, demostrando

uma relação de confiabilidade entre o estudante e o docente.

Neste sentido, reafirmamos a importância da disciplina de Educação Socioemocional

para enriquecer a relação de ensino e aprendizagem, onde a presença desses elementos, para

uma conjuntura de educação pedagógica mais sólida, é indispensável para que os estudantes

do CEF 15 e a comunidade possam ter um melhor relacionamento com a escola, construindo

assim um ambiente mais humanizado, tal como a manutenção das relações interpessoais. O

projeto viabiliza a importância do pensar, sentir e agir, levando os estudantes a lidar com

decisões adversas ou novas de acordo com o contexto atual e diante das transformações que

estão ocorrendo no período da pandemia.

A BNCC diz que trabalhar o Socioemocional nas escolas é muito mais que preparar os

alunos para o trabalho, é preparar esse aluno para a sociedade, para que ele saiba lidar com as

mudanças de sentimentos e emoções, levando-os a serem um difusor de boas práticas. O

objetivo é trabalhar a empatia; o autoconhecimento; os conflitos; a valorização das

diversidades; a saúde física e mental; a tomada de decisões e o agir coletivo; abrir portas para

o conteúdo de disciplinas diversas, provocando um pensamento crítico e valoroso, tornando



assim a escola um agente de transformação social e educacional, onde o gerenciamento das

emoções e o relacionamento de aprendizagem vão impulsionar o autoconhecimento. Também

investir na autonomia, exercitar o autocontrole, promover a sociabilidade e os valores éticos.

Logo, criar estímulos para que os estudantes empreguem isso no seu cotidiano, contribuindo

para sua vida acadêmica e profissional.

OBJETIVO GERAL

Reconhecer e identificar a importância da Educação Socioemocional, sua visão e

percepção diferenciada dos domínios cognitivos e emocionais, onde os estudantes, através do

currículo escolar, vão refletir sobre ações significativas do dia a dia efetivamente aplicadas

aos conhecimentos, vivência, atitudes e competências ao longo da vida escolar. Para que

aprendam a reconhecer e respeitar os próprios sentimentos e os das pessoas com as quais elas

convivem.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS

1. Valorizar os conhecimentos

construídos sobre o mundo social,

físico e cultural.

- Identidades e alteridades

- Empatia

- Amabilidade

- Felicidade

- Autoestima

- Autogestão

- Ética

- Tomada de decisão responsável

- Resiliência

- Cooperação

- Autoconhecimento e Autocuidado

- Valorização da diversidade

2. Exercitar a curiosidade

intelectual.

- Conflitos sociais

- Inteligência emocional

- Saúde mental

3. Desenvolver o senso crítico,

estético e ético, visando valorizar

- Direitos Humanos

- Responsabilidade e Cidadania.



e conhecer as várias

manifestações artísticas,

históricas e culturais.

- Pensamento Crítico diante de fatos

históricos, geográficos, sociológicos e

filosóficos.

4. Adquirir conhecimento das

linguagens artísticas, multimodal,

cientifica, matemática, digital e

tecnológica.

- Consciência Social

5. Utilizar as tecnologias digitais de

informações e comunicações de

forma significativa, crítica,

reflexiva e ética, compreendendo

as relações do mundo do trabalho

e as tomadas de decisões

alinhadas ao projeto de vida

profissional, pessoal e social.

- Ética no uso das mídias

- Cyberbullying

METODOLOGIA

A metodologia de ensino utilizada é baseada em uma aprendizagem que tem por objetivo

estimular os discentes para que aprendam por meio de desafios. Assim, é preciso que o

estudante se esforce para encontrar, de maneira colaborativa com os outros colegas, possíveis

soluções para os problemas apresentados pelo professor em sala de aula. Isso contribui,

principalmente, para o desenvolvimento de um perfil investigativo e crítico perante a

realidade, fazendo com que o conhecimento seja construído de maneira consistente.

Práticas propostas:

✔ Atividades que contribuam para a reflexão do autoconhecimento.

✔ Estabelecer um canal de comunicação direta com os alunos de uma forma que eles

sintam que podem confiar no professor. Uma conversa direta, clara, concisa e objetiva,

onde o professor passe para o aluno confiança.

✔ Identificar diversos pontos em comum de uma conversa, trabalhando a capacidade de

interpretação dos alunos, para que ele desenvolva sua criticidade e saiba argumentar a

partir de diversas perspectivas.



Através de:

● Discussões e Debates

● Pesquisa

● Fórum

● Mapas digitais

● Aula expositiva dialogada

● Ensino híbrido

● Ensino com pesquisa

● Estudo de caso

● Estudo do meio

● Filmes e vídeos

● Jogos

● Portfólio

● Workshop

● Oficina

● Resolução de exercícios

● Solução de Problemas

● Círculo de mediação de conflito

● Pacto social #EuEmNós

● Produção de vídeo

● Construção de sites

● Podcasts

Ao final de cada bimestre os alunos entregaram um produto baseado nos conteúdos

trabalhados dentro dos bimestres respectivos. Os quais terão como tema e objetivo:

2º Bimestre: “Quem Sou Eu” – Os alunos farão uma apresentação de quem eles são (como se

veem), do que querem ser quando crescer e o que será necessário fazer para alcançar esse

objetivo e por fim qual o papel deles no mundo. Serão trabalhadas competências como,

conhecimento, comunicação, autoconhecimento e autocuidado, identidade e alteridade.

3º Bimestre: “Eu” – Nesse período faremos a produção de um material audiovisual ou apenas

em áudio. A professora responsável realizará um questionário com o intuito de evidenciar as

qualidades e defeitos dos estudantes, explorar suas habilidades e competências; medos e

sonhos; talentos e pontos fraco. Como base em suas respostas pessoais, produziram um



material auto motivacional, visando o desenvolvimento de habilidades como,

autoconhecimento e autocuidado, amabilidade, autoestima, resiliência, inteligência emocional

e saúde mental.

4º Bimestre: “Eu em Nós” (Mapa da empatia) – Essa culminância será dividida em 3 etapas.

I. Os educandos efetuarão uma pesquisa para a construção do perfil de um indivíduo de

sua escolha, criando uma narrativa sobre essa pessoa, usando como eixo um guia para

a narrativa, disponibilizado pela professora responsável. Todas as pessoas como foco

da pesquisa serão identificadas com nomes fictício. O objetivo da pesquisa é fazer

com que o aluno perceba a fragilidade do outro, das dificuldades que ele enfrenta, seus

medos e dores.

II. Logo após a finalização da narrativa, o estudante desenvolverá um mapa elencando os

principais tópicos sobre a pessoa em foco como, o que pensa e sente, o que vê, o que

escuta, o que fala e faz, dores e objetivos.

III. Nessa etapa final, em primeiro momento responderemos as seguintes perguntas: “O

que você poderia dizer ou fazer por essa pessoa? ”, “Se você fosse essa pessoa, o que

gostaria que fizessem por você? ” – Importante a clareza da diferença entre as duas

indagações anteriores, parece ser uma diferença sutil, mas são dois paradigmas bem

diferentes. A primeira pergunta carrega a noção de “faça com os outros o que gostaria

que fizessem como você”, sob esse viés, não estamos praticando verdadeiramente a

empatia, pois o que você gostaria que fizessem por você não é, necessariamente, o que

o outro deseja. Ao colocar-se no lugar do outro, refletimos sobre o que ele gostaria,

exercitamos o projetar-se no outro. Por fim, baseado na experiência individual do

estudante, os mesmos produzirão um conteúdo como auxílio para solucionar vários ou

um dos problemas/dificuldade da pessoa em pesquisa, como o objetivo de atingir

positivamente o outro, confortando, orientando, etc.

ESPAÇOS

O projeto será desenvolvido no modo híbrido, trabalhando com a ferramenta Google

Classroom durante a pandemia, onde o estudante que não tem acesso terá o auxílio do docente

na produção de materiais pedagógicos compatíveis com a necessidade de cada um, com o uso

de ferramentas digitais e analógicas e aplicativos disponíveis.



RECURSOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS

⎯ Redes sociais

⎯ Mapas mentais

⎯ Sites

⎯ Redes Sociais

⎯ Atividades no AVA (Google Classroom)

⎯ Google Forms

⎯ Google Apresentação

⎯ Jamboard

⎯ Vídeos (curta-metragem)

⎯ Materiais audiovisuais

CULMINÂNCIA ou PRODUTO FINAL

O ensino remoto está atuando frente as problematizações da situação atual, onde dentro de

casa ficaram evidenciados várias situações de conflitos com o isolamento e distanciamento

social. Várias famílias da comunidade escolar do CEF 15, e outras comunidades a redor,

ficaram em situação emergencial. Essas situações já eram existentes antes da Pandemia e

eram mediadas com a parceria entre a Educação Socioemocional, OE (Orientação

Educacional) e círculos de mediação de conflitos em sala de aula.

Utilizando e priorizando a integração entre família e escola, escola e comunidade e as

práticas do currículo escolar, de forma a ampliar os conhecimentos dos estudantes, com foco

na competência 6 da BNCC elencada ao Projeto de vida do Estudante, o Projeto Conexão

Solidária está trabalhando entre estudantes e comunidade, buscando uma maior integração e

solução de diversas situações, como a fome, conflitos familiares e a falta de recursos

tecnológicos (censo 2020 da Secretaria do CEF 15), que na atual situação de Pandemia se

torna indispensável, devido o distanciamento social. Nesse mesmo contexto, a escola, com

ajuda de professores e voluntários da própria comunidade, entrou na corrente solidária e

contribuiu com cestas básicas e a ação #adoteumaluno.



Dessa forma, a Educação Socioemocional se faz importante e indispensável para que a

comunidade escolar consiga ter uma melhor orientação e um melhor trato dos acontecimentos

que podem alterar a postura emocional dos estudantes e familiares, permitindo um trabalho

efetivo mesmo à distância.

A Comunidade escolar precisa dessa estabilidade e a Educação Socioemocional é a

porta de transformação social e humana para um ambiente saudável, despertando no estudante

a capacidade de agir como um ser ativo.

Portanto, os alunos desenvolverão um material com base na criação da #EuEmNós,

onde a intenção é despertar, em primeiro momento no estudante, que todas as ações do “Eu”

gerem O ensino remoto está atuando frente as problematizações da situação atual, onde dentro

de casa ficaram evidenciados várias situações de conflitos com o isolamento e distanciamento

social. Várias famílias da comunidade escolar do CEF 15, e outras comunidades a redor,

ficaram em situação emergencial. Essas situações já eram existentes antes da Pandemia e

eram mediadas com a parceria entre a Educação Socioemocional, OE (Orientação

Educacional) e círculos de mediação de conflitos em sala de aula.

Utilizando e priorizando a integração entre família e escola, escola e comunidade e as

práticas do currículo escolar, de forma a ampliar os conhecimentos dos estudantes, com foco

na competência 6 da BNCC elencada ao Projeto de vida do Estudante, o Projeto Conexão

Solidária está trabalhando entre estudantes e comunidade, buscando uma maior integração e

solução de diversas situações, como a fome, conflitos familiares e a falta de recursos

tecnológicos (censo 2020 da Secretaria do CEF 15), que na atual situação de Pandemia se

torna indispensável, devido o distanciamento social. Nesse mesmo contexto, a escola, com

ajuda de professores e voluntários da própria comunidade, entrou na corrente solidária e

contribuiu com cestas básicas e a ação #adoteumaluno.

Dessa forma, a Educação Socioemocional se faz importante e indispensável para que a

comunidade escolar consiga ter uma melhor orientação e um melhor trato dos acontecimentos

que podem alterar a postura emocional dos estudantes e familiares, permitindo um trabalho

efetivo mesmo à distância.

A Comunidade escolar precisa dessa estabilidade e a Educação Socioemocional é a

porta de transformação social e humana para um ambiente saudável, despertando no estudante

a capacidade de agir como um ser ativo.

Portanto, os alunos desenvolverão um material com base na criação da #EuEmNós,

onde a intenção é despertar, em primeiro momento no estudante, que todas as ações do “Eu”



gerem algo no “Nós”. Esse tema (#EuEmNós) visa causar um despertar do olhar humanizado

para os problemas sociais enfrentados por todos nós, como transtornos mentais e síndrome do

pensamento acelerado, pois existe um alto e acelerado grau de informações ligadas ao

cotidiano e aos medos e bloqueios emocionais que provocam danos ao intelecto, os quais

aumentaram devido a pandemia.

A operação desse projeto induz o educando a refletir que as ações do “Eu” geram algo

no “Outro”, e de que o “Outro” também gera algo no “Eu”. Logo, se os dois estão

interligados, todas as ações do “Eu” não afetam somente mais o “Outro”, mas inclui o “Eu”

como um todo, ou seja, o “Nós”. Portanto, a participação ativa do “Eu” na sociedade

contribuindo para crescimento do “Nós”, se transforma em o “Eu” operando no “Nós”.

Sendo assim, os alunos terão a oportunidade de produzir um conteúdo com o objetivo

de atingir positivamente outra(s) pessoa(s) sobre um dos temas sociais expostos em aula, com

o intuito de confortar, ajudar, orientar outro indivíduo da comunidade alcançada por aquele

conteúdo, cumprindo o objetivo citado anteriormente, o “Eu” operando no “Nós”.

O conteúdo pode ser a elaboração de um vídeo, poema, texto (site), podcast,

composição de uma música, utilizando a #EuEmNós. Trabalhando não apenas esse olhar

humanizado ao próximo e a si mesmo, a sua autonomia e criatividade, mas também fazer com

que ele crie um sentimento em outras pessoas de que elas não estão sozinhas, percebendo que

ele também não está sozinho na sociedade.

AVALIAÇÃO PARA APRENDIZAGEM

Acompanhamento: será feito de forma semanal.

Implicações do projeto: serão mensurados através das aulas (AVA - Google Sala de Aula) e

atividades no Google Forms, Criação de Blogs, e outros propostos.

Avaliações: Será através de observação dos educandos na execução de atividades propostas

durante as aulas e apresentações feitas no AVA, incluindo a comunidade escolar. Além do

comportamento, e da interação social.

EVENTOS

#ConexãoSolidária - Esse evento visa conectar o ambiente escolar presencial e ambiente

Virtual de aprendizagem a uma corrente solidária com arrecadação de alimentos, roupas,



aparelhos eletrônicos. A Conexão Solidária é interdisciplinar. A Conexão Solidária estará

presente em todos os eventos das demais áreas da escola.
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OBSERVAÇÕES

Informações Complementares FINAL Nas Unidades Escolares Públicas: Aulas presenciais

suspensas, no período de 12/03/2020 até 12/07/2020, por força da seguinte fundamentação

legal: -Decreto nº 40.509, de 11/03/2020. -Decreto nº 40.520, de 14/03/2020. -Decreto nº

40.539, de 19/03/2020. -Decreto nº 40.550, de 23/03/2020. -Decreto nº 40.583, de

01/04/2020. -Decreto nº 40.817, de 22/05/2020. -Portaria nº 132/2020, no DODF nº 108, de

09/06/2020, com fundamento no Parecer nº 47/2020 - CEDF, que validou

Pedagógicas Não Presenciais na Rede Pública do Ensino do Distrito Federal. Período de

acolhimento e ambientação dos Estudantes, de 22/06 a 10/07/2020.

Adequações para a aplicação das aulas híbridas

Roda de conversas (Google Meet)

Criação de Portfólio (on-line)

Professora: Verônica Vieira da Silva

Coordenadora Pedagógica – Educação Integral: Tatiane Faria

https://blog.elevaplataforma.com.br/metodologia-de-ensino/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20uma%20metodologia%20de%20ensino,-Uma%20metodologia%20nada&text=Em%20outras%20palavras%2C%20a%20metodologia,%2C%20direcionando%2Dos%20ao%20aprendizado
https://blog.elevaplataforma.com.br/metodologia-de-ensino/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20uma%20metodologia%20de%20ensino,-Uma%20metodologia%20nada&text=Em%20outras%20palavras%2C%20a%20metodologia,%2C%20direcionando%2Dos%20ao%20aprendizado
https://blog.elevaplataforma.com.br/metodologia-de-ensino/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20uma%20metodologia%20de%20ensino,-Uma%20metodologia%20nada&text=Em%20outras%20palavras%2C%20a%20metodologia,%2C%20direcionando%2Dos%20ao%20aprendizado
https://blog.elevaplataforma.com.br/metodologia-de-ensino/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20uma%20metodologia%20de%20ensino,-Uma%20metodologia%20nada&text=Em%20outras%20palavras%2C%20a%20metodologia,%2C%20direcionando%2Dos%20ao%20aprendizado
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/ffmHynzstuECHwJFdbqU4ZuzM3cgTTC6VUdcby9bGUDAAyxMErdR2xkQE2jN/competencias-socioemocionais--nova-escola.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/ffmHynzstuECHwJFdbqU4ZuzM3cgTTC6VUdcby9bGUDAAyxMErdR2xkQE2jN/competencias-socioemocionais--nova-escola.pdf


Gestão/Supervisão pedagógica: Ana Elen Ferreira e Denise Alves



TÍTULO DO PROJETO: OS ELEMENTOS DO TEATRO NA VIDA REAL
NOME FANTASIA:  O TEATRO DA VIDA
Autor: Renata Cristina Brandao Joaquim

ÁREAS DO CONHECIMENTO INTEGRADAS AO PROJETO

(X)Linguagens e suas tecnologias
(  )Matemática e suas tecnologias
(  )Ciências da natureza e suas tecnologias
(  )Ciências humanas e sociais aplicadas

A arte cênica trabalha com a encenação, narração ou seja, uma contação de histórias.A ficção
imita a vida, traz elementos para o palco.Dentro da escola o estudo do teatro permite ao aluno
desenvolver sua criatividade,  seu vocabulário e a memorização.

A criação de uma personagem é baseada no estudo de uma personalidade existente ou às
vezes inexistente.O estudo por sua vez estimula o autoconhecimento e a comunicação
individual ou em  grupo, auxiliando no desenvolvimento emocional.

"Da mesma forma, ao se colocar como ator em uma peça de
teatro na escola, a criança também trabalha o protagonismo.
Ou seja, sua capacidade de realizar. Todas essas são
competências socioemocionais importantes para a vida pessoal
e profissional das pessoas." - EDUCATION, Villa Global, 2018,
Notícias

Trazer para esse projeto a atividade do teatro para ser tratada ao olhar da vida real, pessoal e
individual de cada aluno colocará cada estudante de protagonista.Dando a importância real da
empatia da maneira que o olhar, observação e situação verídica que cada um vive e é único
nesse palco chamado: Vida.

EIXOS ESTRUTURANTES INTEGRADOS NO PROJETO

(  )Investigação Científica
(X)Processos Criativos
( ) Mediação e Intervenção Sociocultural
(  ) Empreendedorismo

Esse projeto tem como base a estrutura da linguagem voltada ao ambiente virtual com
abertura de adaptação para o ensino presencial.
Também vai contemplar de forma adaptada alunos de atividade impressa e alunos da classe
adaptada da sala de recursos.
Trazer uma linguagem criativa na parte teórica e parte prática entrega ao aluno e ao ensino
educacional toda possibilidade que um ambiente virtual é capaz de realizar por meio de
recursos tecnológicos ofertados ao alcance da realidade que se encontra cada estudante que

https://www.campusvilla.com.br/como-desenvolver-as-habilidades-socioemocionais-do-seu-filho/


faz uso da plataforma.O projeto foi pensado na atual realidade ocasionada pela pandemia do
CoronaVírus - Covid 19 - no Brasil e em todo planeta Terra, modificando a estrutura
cognitiva do ensino educacional no ambiente escolar.

TIPO DE PROJETO PEDAGÓGICO

(  )Projeto Pedagógico de Língua Portuguesa
(  )Projeto Pedagógico de Matemática
(  )Projeto de Vida
(X)Projeto Pedagógico Temático

SEMESTRE/ANO:
2021

CARGA HORÁRIA SEMANAL :
31 horas

ANOS ou Semestres DA TURMA:
8º e 9º ano.

TURNO:
VESPERTINO

PROFESSOR(A): Renata Cristina Brandão Joaquim

UNIDADE ESCOLAR: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 15 DO GAMA

JUSTIFICATIVA

O projeto pretende abordar que os mesmo elementos representados na arte cênica fazem parte
da vida real, são eles: Adereços, Cenografia e Figurino.
Os jovens usam adereços não somente para enfeitar, mas também para se destacar, no
desenvolvimento de sua personalidade corporal em sua expressividade através de um
acessório adotado por  símbolo da moda.

"Cada adereço tem sua própria significação e esses itens,
quando somados, resultam no look, o aspecto exterior do
indivíduo. Esse é o discurso da indumentária.A aparência de
uma pessoa expressa à outra, com a qual deseja se comunicar,
informações sobre sua identidade. Mas a imagem também pode
funcionar como simulacro e mostrar algo que a pessoa não é,
mas gostaria de se tornar para ser aceito em determinado grupo
de referência."(STEFANI, PATRÍCIA DA SILVA, 2005, p. 1)



Além dos do adereço que é usado pelo ator no palco do teatro, o estudante também usa seus
acessórios pessoais para ser identificado o seu gosto pessoal induzido por seus ídolos, amigos
ou grupos no qual é inserido ou que  se insere.
Outro fator é a mudança do seu deslocamento para sala de aula que antes era de casa para
escola e agora seu deslocamento acontece dentro da sua própria casa.Escolhe um cômodo na
casa onde ele assiste a aula  e da janela do celular ou computador apresente  o seu cenário.
Esse cenário pode conter sua personalidade demarcada por uma parede ou enfeites colocados
em cima de uma mesa, posicionados numa prateleira ou simbolizado por cores.
O cenário do local de dormir geralmente é o mais demarcado e que vai mudando ao longo da
vida quando vai atingindo novas fases na idade, experiências vividas ou novas fases
alcançadas.
O local de dormir se transforma num refúgio particular num palco da encenação pessoal da
vida que aquele estudante vive intimamente e que conta muito da sua própria vida.
Um projeto do fotógrafo francês John Thackway registrou imagens pelo mundo de jovens
de diferentes nacionalidades intitulado de My Room Project.

"Ao ser questionado sobre qual foi o maior aprendizado com o
My Room, Thackway foi categórico:O mundo é injusto. As
desigualdades e a ignorância são os maiores flagelos da
humanidade. As pessoas frequentemente confundem pobreza
com violência e conforto com felicidade, acham que essas
coisas são mutuamente exclusivas. Eu vi mais sorrisos em
países pobres e muito mais depressão em países
desenvolvidos”.MENDONÇA, Maitê, jornalista da Follow the
Colours,, 2016, site.

Complemento os elementos tem o figurino e que na verdade real é a roupa de cada
pessoa.Impregnada de personalidade e cultura.Ela não é efêmera e pode ir e voltar modificada
, revisada e reinventada por décadas ou até séculos. O figurino da vida real também cumpre
seu papel de identificar um personagem não fictício.

"moda, s. f. (fr. mode). 1. Uso corrente. 2. Forma atual do
vestuário. 3. Fantasia, gosto ou maneira como cada um faz as
coisas. 4. Cantiga, ária, modinha. 5. Estat. O valor mais
frequente numa série de observações. 6. Sociol. Ações
contínuas de pouca duração que ocorrem na forma de certos
elementos culturais (indumentária, habilitação, fala, recreação
etc.). S. f. Pl. Artigos de vestuário para senhoras e crianças.
Antôn.: anti-moda." (Dicionário Brasileiro da Língua
Portuguesa, 1980, p.1156)

Essa parte de figurino que é a roupa que o aluno usa em seu dia a dia ganha novo significado
com o advento atual da pandemia.Sua roupa que antes era usada nos encontros de amigos,
passeios em família e até em escola, agora  se torna uma incógnita nos dias atuais.

Esse projeto irá seguir pensamentos filosóficos a respeito da performance artística do mundo
atual baseado em Guy Debord.



[...] de que não existe simplesmente uma história para o
universo, mas, sim, uma coleção de histórias possíveis para ele,
todas igualmente reais .
As verdades são ilusões as quais foram esquecidas que o são
(Rocca, 2006, p. 50 e p. 55). MARINA, Heloisa, 2020,p.2

Baseado na sociedade do espetáculo de Debord, esse projeto que foi intitulado de Os
Elementos do Teatro na Vida Real e com nome fantasia de O Teatro da Vida, pretende
apresentar a cultura da mídia que influencia no comportamento humano e suas mudanças
através das gerações.
Guy Debord define que a palavra espetáculo pertence a um conjunto de relações sociais que
são mediadas por leitura de imagens.

"A produção de imagens, a valorização da dimensão visual da
comunicação, como instrumento de exercício do poder, de
dominação social, existe, conforme argumenta Debord no livro
Sociedade do Espetáculo, publicado em 1967, em todas as
sociedades onde há classes sociais, isto é, onde a desigualdade
social está presente graças à divisão social do trabalho,
principalmente a divisão entre trabalho manual e trabalho
intelectual."COELHO, Cláudio Novaes Pinto, 2011.

O estudo de Guy Debord está ligado à saturação do consumo ligado a mídia.E nos tempos
atuais a imagem ganhou força em sua representação.As selfies se tornaram algo comum,
saindo da linha de apenas ser fotografia 3x4 de um rosto sem expressão e usado em
documentos pessoais.

E a imagem se torna um espetáculo no ambiente construído em que vivemos. Decodificada a
realidade na verdade por ser uma falsa realidade.

A proposta do projeto é estabelecer conexão do estudante com o teatro, apresentando que os
elementos teatrais sempre fizeram parte da vida dele e que se intensificou fortemente através
do afastamento social ocasionado pela pandemia, onde seu comportamento, atitudes e olhar se
voltaram na capacidade adquirida ou imposta para uma nova adaptação.

OBJETIVO GERAL

O estudo das artes cênicas no presencial do ambiente escolar possibilita ao aluno uma maior
interação social com os colegas de sala, também a experimentações por meio da
representação de outras realidades comportamentais.

Ela desenvolve a técnica da oratória e também retórica, a expressividade corporal, a
interpretação de texto, ativa a estimulação da criatividade e ainda coloca os estudantes em
frente a grandes obras e escritores da dramaturgia nacional e mundial.

Em uma reportagem do jornal Estadão o professor Rodolpho Pinotti afirma que os exercícios
dramáticos são indicados para todas idades e seu uso ajuda na formação de sua personalidade,
aprende a ponderar situações do cotidiano pois aprende por meio da observação que uma



mesma coisa pode ser enxergada de diversas maneiras.Ele ainda conclui que a prática das
artes cênicas na escola amplia o horizonte com a leitura do mundo ajudando a desenvolver a
reflexão crítica.(PINOTTI, Rodolpho, 2016, site eletrônico Estadão).

E não é diferente esse estudo das artes cênicas no ambiente virtual onde se faz um recorte
mais individualista pensando em cada aluno inserido no ambiente escolar de forma
independente no ambiente do seu lar e que, inserido em sua tela de celular ou computador não
deixa de ser um estudante.

Mesmo no presencial ele é único e insubstituível, e a diferença da nova realidade é que sua
individualidade , fala e presença o tornou um ser social mais presente dentro da sua
individualidade em uma etapa autodidata de modalidade virtual. A visão da sua presença na
sala de aula virtual se torna um espelho para si mesmo e a coletividade de grupo vivida no
presencial se tornou uma coletividade  de indivíduos.

O desafio do projeto de artes cênicas no ambiente virtual será confrontar com a nova
realidade esse novo estudante que é ator e autor de sua vida, seu espaço é seu cenário da sua
representação real e seus adereços precisam de uma nova interpretação que dialogue com o
mundo externo do espaço remoto.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

As aulas referentes ao projetos serão divididas em parte prática e teórica a cada semana. Cada
aula será por meio de troca das experiências individuais de cada aluno e mediado pelo
educador focado na interpretação de imagem , linguagem, do tempo, realidade social e
realidade atual.

Será agregada a linguagem das artes cênicas dentro das artes visuais trazendo oficinas em
linguagem poética artística para dentro do projeto.

OBJETIVO NOS CONTEÚDOS

● Inserção do aluno na  aula teórica sobre identidade pessoal

● Participar da atividade prática: Ilustração e construção de imagem visual para

desenvolver a criatividade.

● Oficina de cenário para construção do pensamento imagético

● Aula Teórica sobre Moda ao longo do tempo pelo mundo para resgatar a memória e

construir conhecimento.

● Conhecendo tecidos e cores para o acrescentar no conhecimento visual.

● Palestra de Moda com uma convidada para somar conhecimento histórico.

● Oficina - Live - para trabalhar a ludicidade do tema.

● Aula Teórica para apresentação da temática sobre o projeto.



● Conversa virtual com  atividade prática para interação direta com o estudante.

● Atividade prática para desenvolvimento  e melhora da coordenação motora.

PERCURSO FORMATIVO DURANTE O ANO LETIVO

1° Bimestre - Construção de uma ficha anamnese para conhecimento individualizado de cada

aluno.

Minha árvore genética e minha Ancestralidade

2° Bimestre - Seu quarto é um palco - Design de interiores

Palestrante-- Marcos Pacheco - Temática: Figurino e Cenografia teatral

3° Bimestre - Oficina de Construção de Moda e Personalidade

Foto perfil-personalidade + redação

Palestra: Com Melody Erlea do Instagram "Repete Roupa", portal de moda com conteúdos de

curiosidades, artigos e resenhas.

Montagem de Pasta  com referência de moda e estilo pessoal.

4°Bimestre - História dos Adereços ao Longo das Gerações.

Janela virtual da identidade: Adereço em cena

O Ator Sou Eu: Minha Peça Teatral Imagética Real

METODOLOGIA

O processo de criação na sala de aula, seja presencial ou virtual, pelo ensino/aprendizagem
nas artes continua sendo relevante contribuição, tanto para o desenvolvimento psicomotor,
quanto para o desenvolvimento cognitivo, por envolver a interatividade social.

Pelas artes cênicas, citado anteriormente, o projeto visa alcançar a materialização de
observância psicossocial por meio da linguagem das sensações, imagens o que é restrito a
individualidade de cada aluno.

Dessa perspectiva, é necessário, quando se pretende abordar aspectos íntimos, promover
espaços de fala e interesse  por cada estudante.



Com base no projeto Elementos do Teatro na Vida Real, que serão levantados e discutidos ao
longo do ano letivo de 2021 é necessário criar estimulação para participação no ambiente
virtual.

Sob a perspectiva de Jean Piaget, a criança e adolescente desempenham um papel ativo
crescente no seu próprio processo de aquisição de conhecimento.Para Piaget afirma que o
sujeito precisa ser desafiado ao longo do seu processo de formação de aprendizagem em
novas descobertas.

Conclui-se que o projeto de teatro ligado à vida real ocorre em momentos de reflexão dentro
do potencial dos recursos digitais na produção de arte.

Por outro lado, o presencial se faz presente sobre o potencial das atividades manuais com uso
de lápis e papel. Para que essa produção se concretize, ressalta que o aluno não precisa estar
sozinho em seu contexto de criação. Adverte que é necessário que o aluno, em parceria com o
professor, encontre o caminho ao longo da jornada da prática criativa.

● Explicação e  Debates por meios digitais - Google Meet
● Oficinas  em live
● Pesquisas
● Fórum/Palestra (Roda Viva) online
● Produção de Pasta de Referência
● Página no Instagram com trabalhos dos estudantes.
● Podcast com dicas de filmes, curiosidades e dicas
● Utilização do app de imagem e vídeo para apresentação do trabalho
● Banco de imagem no Padlet
❏ Portfólio
❏ Workshop e Oficina
❏ Fórum de ideias
❏ Banco de Imagens/Referências
❏ Página no Instagram

ESPAÇOS

Plataforma digital do Google ClassRoom e Mídias impressas para estudantes de baixa renda.

RECURSOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS

Redes sociais como Instagram.
Banco de Imagens no Pinterest
Blog no Tumblr
Sites diversos sobre conteúdo de moda e diversidade
Atividades no google classroom - Escola em Casa DF
Google Forms, Google desenho, Google Apresentação
Debates (Roda Viva) em formato de live
Vídeos (produção de entrevistas, tutoriais e diversos)



Plano de Ação
Criação de conteúdos e atividades interativas e impressas como a sala de exposição virtual.
Conversa, palestra e atendimento individualizado através do google meet, filmes, podcast,
livros e oficinas livres.

CULMINÂNCIA OU PRODUTO FINAL

A implementação da pesquisa desse projeto está em conexão com a vida pessoal do
estudante. Visa trabalhar na igualdade da proposta do CEF15 na parte flexível do ensino
integral e será criado um blog com imagens e diário de bordo para acompanhamento do início
ao fim do projeto.

Trabalhando de maneira interdisciplinar com outros conteúdos e materiais, mas também siga
em sua independência ao longo do ano letivo.Desta maneira o aluno pode participar de todas
as aulas e propostas vinculadas a escola e ao seu aprendizado pessoal.

O produto final é unificar o aluno com a disciplina escolar, ambiente virtual e a prática no
ambiente presencial de sua casa.

Com essas premissas entendemos que o ambiente virtual está previsto na Base Nacional
Comum Curricular que é um documento que determina os direitos de aprendizagem de todo
aluno e possui 10 Competências Gerais que operam em conduzir o estudante na competência
do ensino, diz no trecho:

“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica, significativa,
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais(incluindo as
escolares)para se comunicar, acessar e disseminar informações ,
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.”
(Competência número 5 da BNCC) disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/c
aderno-de-praticas/aprofundamentos/193-tecnologias-digitais-d
a-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-possibilidade
s.

AVALIAÇÃO FORMATIVA  PARA APRENDIZAGEM

Acompanhamento: Será feito de forma semanal,  bimestral na forma formativa.

Implicações do projeto: As avaliações serão por meio de google formulários, atividades

práticas propostas voltadas ao assunto do projeto, participação do aluno, interatividade,senso

crítico a presença na aula e na observação de cada aluno levando em consideração seu

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/193-tecnologias-digitais-da-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-possibilidades
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/193-tecnologias-digitais-da-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-possibilidades
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/193-tecnologias-digitais-da-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-possibilidades
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/193-tecnologias-digitais-da-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-possibilidades


conhecimento dentro do projeto e de acordo com a auto-avaliação dando retorno por meio de

feedback a respeito do seu processo de ensino e aprendizagem.

Avaliações:A avaliação diagnóstica formativa será realizada no ambiente virtual do Escola

em Casa Df, com a entrega das atividades semanais e aulas práticas em oficinas propostas. E

também na análise do comportamento, da interação social e participação e no empenho e

participação em eventos escolares virtuais.

PARCERIAS E COLABORADORES

Colaboração: Melody Erlea
Melody, conhecida como melzinha e auto-proclamada "a repete roupa" no mundo da
interwebs, se formou em letras porque costumava passar mais tempo lendo do que vivendo.
depois se pós-graduou em comunicação, cultura e moda e desde então escreve online sobre
moda, consumo, cultura pop, arte, história - tudo com uma pitada de amargura feminista e
consciência política.
colunista na revista azmina - @repeteroupa

● Palestrante convidada - Temática: Moda e Cultura

Colaboração: Marcos Pacheco
Costume Designer - Figurinista.Marcos tem participação nos figurinos de musicais e peças
teatrais:Billy Elliot, O Musical; Os Produtores entre outros.

● Palestrante convidado - Temática: Figurino e Cenografia teatral

EVENTOS

OFICINAS  - AULAS PRÁTICAS NO AMBIENTE VIRTUAL

As oficinas vão acontecer em aulas ao vivo - Dias e horários ainda a serem definidos e
passados com antecedência ao estudante.

Plataformas das Oficinas
● Oficinas Fixas: Google Meet
● Oficinas Extras: Instagram ou Google Meet

Horários das Oficinas:
● Horário da aula da parte integral - vespertino

● Oficina Desenho De Moda
● Oficina De Customização De Moda

https://azmina.com.br/author/melody-erlea/
http://instagram.com/repeteroupa


● Oficina De Bordado Simples Em Camiseta - Oficina Extra
● Oficina De Adereço - Brinco/Colar/Chaveiro
● Oficina De Customização De Banco Ou Cadeira
● Pintura Estilo Polaroid - Oficina Extra

TRANSPORTE DO PROJETO - REMOTO PARA O PRESENCIAL

Todo o projeto pode ser adaptado e transportado para as atividades presenciais em sala de aula
, dentro da escola e seu espaço físico.
Toda a temática, oficinas e demais atividades é de fácil adaptação ao ambiente físico escolar.
O motivo das aulas estarem acontecendo no ambiente virtual é a pandemia no Covid-19.Onde
as aulas foram suspensas de acordo com o decreto -DECRETO No 40.509, DE 11 DE
MARÇO DE 2020, pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal - Edição Extra n° 25, quarta-feira, 11 de Março de  de 2020

OFICINAS - AMBIENTE PRESENCIAL

As oficinas vão acontecer em aulas em sala de aula - Dias e horários de acordo com a grade
horária da aula no presencial..

Sala de Aula
● Oficinas Fixas
● Oficinas Extras

Horários das Oficinas:
● Horário da aula da parte integral - vespertino

● OFICINA DESENHO DE MODA
● OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO DE MODA
● OFICINA DE BORDADO SIMPLES EM CAMISETA - OFICINA EXTRA
● OFICINA DE ADEREÇO - BRINCO/COLAR/CHAVEIRO
● OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO DE BANCO OU CADEIRA
● PINTURA ESTILO POLAROID - OFICINA EXTRA

Acompanhamento: Será feito de forma semanal e bimestral.

Implicações do projeto: O comprometimento do projeto no presencial é apresentar novo

conteúdo e construir um novo conhecimento no formato pedagógico para o aprendizado do

aluno.



Avaliações:A avaliação diagnóstica formativa será realizada no ambiente presencial da

escola, com a entrega das atividades semanais, tais como:exercício de fixação, análise crítica,

atividade prática de desenho, pintura, modelagem e criação de artefatos que ajude e fortaleça

o desenvolvimento sensível e criativo por meio da arte. E também na análise do

comportamento,  da interação social e participação e no empenho em eventos escolares.
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1 IDENTIFICAÇÃO

Professor responsável pelo projeto: Hernande de Castro Coelho

Componente curricular: Inovação e Tecnologia 2

Séries/Turmas que serão atendidas: 8º e 9º anos

Nome do projeto: Inovações Tecnológicas

Período de realização do projeto: 08/03/2021 a 21/12/2021

Coordenador responsável: Tatiane Faria

Tema central: Inovações Tecnológicas

Tipo de Projeto Pedagógico:

Projeto Pedagógico Temático

Semestre/Ano:

1º e 2º Semestres

Carga Horária Semanal:

15 horas

Turno:

Vespertino



1.1 Áreas do conhecimento integradas no projeto:

● Linguagens e suas tecnologias

● Ciências humanas e sociais aplicadas

As áreas de conhecimento favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes

componentes curriculares, mas permitem que os referenciais próprios de cada componente curricular sejam

preservados. As áreas fundamentais do conhecimento humano se intersectam na formação integral dos

estudantes, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios construídos e sistematizados nos

diversos componentes.

● Linguagens e suas tecnologias: Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa.

● Ciências humanas e sociais aplicadas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

1.2 Eixos estruturantes integrados no projeto:

● Investigação científica

Os eixos estruturantes objetivam integrar e integralizar os diferentes projetos pedagógicos, bem como criar

oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas profundamente associadas à

realidade contemporânea, que promovam a sua formação pessoal, cidadã e profissional.

Mediação e Intervenção Sociocultural: enfatiza o envolvimento dos estudantes em campos de atuação da

vida pública por meio de projetos de mobilização e intervenção sociocultural e ambiental.

● Processos criativos



2 JUSTIFICATIVA

Atualmente com esse isolamento social, devido a pandemia do Corona Vírus a disciplina Educação

Tecnológica vem com este projeto “Inovações Tecnológicas” mesmo os alunos estando confinados em suas

residências. A importância deste projeto impactará toda a comunidade escolar, fazendo com que o estudante

através de vídeos aulas e materiais impressos se sinta acolhido, estimulando a criatividade, interação,

conhecimento tecnológico, socialização e o mais importante. Resgatando sua autoestima.

No Centro de Ensino Fundamental Nº 15 do Gama-DF, trabalhamos com ensino integral. Uma vez que a

disciplina Educação Tecnológica, dispõe o papel de dar seguimento ao ensino desses alunos, entendemos a

oficina como um processo de ensino aprendizagem continuada do ensino regular, através de atividades mais

lúdicas e diversificada. Além disso, ela visa trabalhar a interação do aluno/aluno, interação aluno/professor e

também aprimorar e até mesmo desenvolver as habilidades tecnológicas dos mesmos.

Devido a esta pandemia a escola encontra-se temporariamente fechada. Visando essa situação, será

planejado um plano de ação metodológico e didático para levar o conhecimento a todos os alunos.

A sala de aula virtual (Google Sala de Aula) é um grande espaço de aprendizagem, professores buscam

significar, tornando-o mais prazerosa e eficiente a aquisição de conhecimentos. Mas porque não ampliar este

espaço? Com o uso das tecnologias podemos ampliar este espaço, conhecendo não apenas o pequeno mundo

em que se vive, mas buscando novos conceitos, linguagens, expressões. Trazendo novas metodologias de

ensino, as tecnologias oferecem ferramentas que geram maneiras diferentes de ensinar. O uso das

tecnologias assume uma função importante na educação, sendo necessária também uma análise dessa nova

ferramenta de ensino com planejamento e controle. Em meio a complexidade do aprender, faz-se necessário

a busca de novas metodologias de ensino, e a internet traz grandes possibilidades que gera diferentes

maneiras de se ensinar, nesse sentido é preciso que os professores busquem conhecer as Tecnologias Digitais

da Informação e Comunicação (TDIC), para assim inserir com significado, ampliando conteúdos, de

maneira prazerosa.



2.1 APRESENTAÇÃO

Este projeto visa a aquisição de conhecimentos, buscando adquirir novos conhecimentos tecnológicos, que

será desenvolvido com oficinas que envolvem atividades de pesquisas e elaborações como: (Sites, Blogs,

Podcast, Aplicativos Educacionais), ampliando assim o desenvolvimento intelectual dos alunos e

trabalhando o contexto social como uma forma de afastar os jovens das drogas e da violência.

2.2 Problematização

O projeto visa desenvolver atividades que atendam às demandas dos alunos Centro Ensino Fundamental

(CEF)15 do Gama, no que se refere aos conhecimentos específicos. Como se trata de um ensino integral ao

qual o aluno passa obrigatoriamente dois turnos na instituição de ensino, precisamos diversificar as

atividades, e por conta disso criamos as oficinas com uma gama de opções para que eles possam ampliar

seus conhecimentos e vivências tecnológicas, com atividades voltadas, para a realidade tecnológica.

2.3 Tema gerador

Atualmente a probabilidade dos adolescentes se envolverem em comportamentos de risco, que afetam o

bem-estar individual, é cada vez maior, surgindo assim a necessidade de intervir no sentido de ajudá-los a

serem bem sucedidos durante a adolescência, juventude e, posteriormente, enquanto adultos (Danish, 1997).

Neste sentido, Danish e colaboradores (1997) desenvolveram dois programas de intervenção psicológica que

visam ensinar crianças e jovens entre os 10 e os 14 anos a serem bem-sucedidos em vários domínios e

contextos das suas vidas.

.

3 METODOLOGIA

3.1 Método:

Os recursos tecnológicos devem ser utilizados como mais uma ferramenta na construção de conhecimentos.

Através deste projeto os professores devem reconhecer que estão gerando autonomia e facilitando a

aprendizagem.

O conhecimento prévio sobre as novas tecnologias abre um leque de oportunidades, facilitando a

transmissão dos saberes de professor para aluno que podem ser desenvolvidos em várias áreas. As

tecnologias inseridas em sala de aula presencial ou virtual, despertam no aluno a curiosidade estimulando o

desenvolvimento cognitivo para uma melhora na aprendizagem.

3.2 Plano de Ação:

3.2.1 No sistema presencial: Laboratório de informática equipado com computadores, mouses, mousepad,

sistema operacional e aplicativos de edição de textos, planilha de cálculos, apresentador de slides, acesso à

internet.



3.2.2 No sistema remoto: O aluno precisará de celular ou Computador com acesso à internet, aplicativos de

edição de textos, planilha de cálculos, apresentador de slides, PDF, edição de imagens.

3.2.3 No sistema híbrido: Nesse sistema haverá uma alternância entre o ensino presencial e remoto.

Quando o aluno estiver presencialmente, esse aluno, precisará de um laboratório de informática equipado

com computadores, mouses, mousepad, sistema operacional e aplicativos de edição de textos, planilhas de

cálculos, apresentador de slides, acesso à internet. Quando o aluno estiver remotamente, esse aluno,

precisará de celular ou computador com acesso à internet, aplicativos de edição de textos, planilha de

cálculos, apresentador de slides, PDF, edição de imagens.

4 OBJETIVO GERAL

Os objetivos do projeto é aproximar os alunos aos novos recursos tecnológicos, ensiná-los a fazerem bom

uso deles e através dessas tecnologias trabalhar os conteúdos das disciplinas de forma interativa e prática.

4.1 Objetivos da Aprendizagem:

● Dinamizar o ensino, buscando inserir as novas tecnologias no âmbito escolar;

● Introduzir os computadores na vida escolar do estudante;

● Estimular a mente do estudante com o uso da tecnologia;

● Utilizar o Google Meet e o Classroom para expor vídeo aulas;

● Criar formulários de atividades on-line;

● Criar material impresso para facilitar o acesso a informação, para o aluno que não possui acesso à

internet;

● Promover aulas mais criativas, motivadoras e dinâmicas;

4.2 Objetivos específicos:

● Dinamizar o ensino, buscando inserir as novas tecnologias no âmbito escolar;

● Introduzir os computadores na vida escolar das crianças;

● Estimular a mente da criança com o uso das tecnologias;

● Promover aulas mais criativas, motivadoras e dinâmicas;

● Oportunizar ao professor diferentes formas e recursos de melhorar o ensino;

● Aumentar a qualidade de ensino e consequentemente a aprendizagem;

● Expandir o acesso à informação.



5 CONTEÚDOS

● O crescimento tecnológico no Brasil;

● Inovações Tecnológicas;

● Inovações tecnológicas que marcaram o mundo;

● Evolução dos Jogos Eletrônicos;

● Interação em Ambientes Virtuais (Grupos, Comunidades virtuais, Ambiente virtual de

aprendizagem);

● Textos em formatos digitais (E-books, Pdfs interativos, Portais de notícias);

● Métodos colaborativos de produção de conteúdo (Blog, Vlogs);

● Apresentações em formato multimídia (Vídeos, Slides);

● Aplicativos e softwares educacionais (Jogos, Aplicativos educacionais);

5.1 Temas transversais relevantes para a realidade dos alunos, com assuntos atuais como:

● A Dengue e seus sintomas;

● Covid 19 (Corona Vírus) e seus sintomas;

5.2 Espaços:

Como as aulas são on-line através da plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) será utilizado o

espaço: Sala de aula virtual, ou seja, na residência do professor, juntamente com o próprio espaço físico da

residência do aluno.

6 RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS

No cenário atual onde estamos confinados: Vídeo aulas interativas on-line, facilitando a comunicação com o

aluno. Utilizando os recursos de edição de vídeos para manter o aluno interessado nas vídeos aulas.

Após a Pandemia: Laboratório de Informática, computador, pen drive, data show, quadro, caderno, fone de

ouvido.

6.1 CULMINÂNCIA ou PRODUTO FINAL:

Ao término dos semestres os alunos, juntamente com seus pais poderão contemplar na plataforma AVA

(Ambiente Virtual de Aprendizagem) o site construído pelos os alunos, mediados pelo o professor.

Os mesmos, poderão encontrar na plataforma AVA, vídeos aulas produzidas pelos professores para facilitar

o ensino-aprendizagem.

E ainda, poderão encontrar na plataforma AVA, os vídeos produzidos pelos alunos, demonstrando o que eles

aprenderam com os diversos conhecimentos tecnológicos, ensinados no decorrer dos semestres.



6.2 AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS

Será utilizado vários métodos avaliativos como: formulários avaliativos com perguntas e respostas, postados

na plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem);

Atividades on-line possibilitando o acompanhamento das atividades avaliativas práticas e teóricas;

Avaliações impressas disponibilizadas no ambiente escolar, para facilitar para o aluno que não tem acesso à

internet.

6.2.1 Parcerias e Colaboradores:

Parcerias interdisciplinares com professores e com a comunidade escolar;

Observações:

Durante a Pandemia, será utilizado como ambiente de apresentações Live divulgando a Educação

Tecnológica;



7 CRONOGRAMA

ATIVIDADES 1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE

O crescimento
tecnológico no
Brasil;

X X

Inovações
Tecnológicas; X X

Inovações
tecnológicas que
marcaram o
mundo;

X X

Evolução dos
Jogos
Eletrônicos;

X X

Interação em
Ambientes
Virtuais (Grupos,
Comunidades
virtuais,
Ambiente virtual
de
aprendizagem);

X

Textos em
formatos digitais
(E-books, Pdfs
interativos,

X

Portais de
notícias); X

Métodos
colaborativos de
produção de
conteúdo (Blog,
Vlogs);

X



Apresentações
em formato
multimídia
(Vídeos, Slides);

X

Aplicativos e
softwares
educacionais
(Jogos,
Aplicativos
educacionais);

X

7.1 Resultados da Aprendizagem

Ao final do ano letivo, esperamos que os alunos, tenham maior repertório de conhecimentos tecnológicos e

vivências em diversas formas da cultura.

7.2 Acompanhamento das atividades

O acompanhamento das atividades dos alunos, será feita por meio de busca ativa na plataforma AVA,

WhatsApp, Telegram e atividades impressas.

8 Avaliações

A avaliação terá caráter contínuo, com uma avaliação diagnóstica no início do ano e no meio do ano. E será

através de observação dos educandos na execução de atividades propostas durante as aulas e apresentações

feitas na escola e para comunidade escolar. Além do comportamento, o respeito as regras e a vestimenta

adequada também serão pontuadas continuamente.

9 REFERÊNCIAS

Currículo em movimento;

BNCC;

PDE;

ALMEIDA, M. E. Informática e formação de professores. Brasília: Ministério da Educação, 2000.

AMADEU, S. Diversidade Digital e Cultura. 2016. Disponível em: . Acesso em: 08 março. 2021.

CAVALCANTE, M. B. A educação frente as novas tecnologias: Perspectivas e desafios. 2012. Disponível

em: . Acesso em: 08 março. 2021. COSTA, J. S.; PAIVA, N. M. N. A influência da tecnologia na infância:

desenvolvimento ou ameaça? 2014. Disponível em: . Acesso em: 09 março. 2021.



Organização do Trabalho Pedagógico em Educação em Tempo Integral para as atividades não presenciais da

Rede Pública de Ensino do DF;

Plano de Gestão de Pessoas 2020;

Currículo em Movimento: Pressupostos Teóricos

Currículo em Movimento: Cadernos Ensino Fundamental Anos Finais

Orientações pedagógicas- art.26 LDB

9.1 CONTATOS

Professor: Hernande de Castro Coelho

E-mail: hernandecoelho@gmail.com

Coordenador Pedagógico: Tatiane Faria

Gestão: Ana Elen Moitinho

Supervisão Pedagógica: Ana Paula

9.2 PARECER

Parecer da Direção quanto à relevância do projeto:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________

Parecer da Supervisão Pedagógica quanto à relevância do projeto



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________

Parecer da Coordenação Pedagógica quanto à relevância do projeto:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________

Mestre não é aquele que só educa, mas aquele que de repente aprende.

Guimarães Rosa



PLANO DE TRABALHO PEDAGÓGICO

ESCOLA E CULTURA DIGITAL

A INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE AUDIOVISUAL NA
VIVÊNCIA DE UMA CULTURA DIGITAL

ÁREA DO CONHECIMENTO:

● Linguagens e suas tecnologias
● Ciências humanas e suas tecnologias

O desenvolvimento do projeto acontece por meio da Linguagem artística da disciplina
de Audiovisual, A linguagem da Arte por meio da prática audiovisual no processo
criativo e na construção do conhecimento se articula com as linguagens das ciências
humanas, contemplando conhecimentos sociológicos, geográficos e histórico. Isto
acontece porque iremos abordar um tema que, além de utilizar a Arte e suas tecnologias,
discorre sobre uma cultura emergente que é a Cultura digital. Este projeto contempla o
Macrocampo C: Cultura, Artes e Relacionamento Interpessoal.

EIXOS ESTRUTURANTES INTEGRADOS DO PROJETO:

● Investigação cientifica
● Processos criativos
● Intervenção e mediação sociocultural

Os eixos estruturantes integralizam as Áreas do conhecimento com experiências
educativas associadas a realidade contemporânea, promovendo sua vivência e formação
profissional, pessoal e cidadã. Para isso, a Investigação cientifica instiga o educando a
práticas e produções cientificas utilizando os recursos tecnológicos do Audiovisual; Os
Processos criativos integraliza as vivencias artísticas, midiáticas e culturais na pratica
educacional da disciplina; A intervenção e mediação sociocultural enfatiza o
envolvimento do estudante na Cultura contemporânea, onde, a sociedade e as diversas
culturas passam por um processo de transformação social, cultural e antropológico
influenciados pela tecnologia da informação, tal como pelas culturas digitais.

TIPO DE PROJETO PEDAGÓGICO:

● Projeto pedagógico temático

SEMESTRE/ANO:
1º E 2º SEMESTRE DE

2021

CARGA HORÁRIA
SEMANAL:

2H/A POR TURMA

ANOS DAS TURMAS:
8ºS E 9ºS ANOS

TURNO: VESPERTINO PROFESSOR: WILLIAM DE SOUSA OLIVEIRA
UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL
15 DO GAMA

APRESENTAÇÃO

Inseridos no âmbito da Educação integral do Centro de Ensino Fundamental 15 do
Gama – DF, a disciplina de audiovisual, visando contribuir com o desenvolvimento



educacional dos educandos alocados nesta instituição de ensino, foi desafiada a
desenvolver um projeto de trabalho pedagógico para o ano letivo de 2021. Este projeto
está inserido como um dos elementos de formação da Parte Flexível da Organização de
Trabalho Pedagógico (OTP) apresentado para o ano letivo vigente.

Neste âmbito, a disciplina de audiovisual compõe o que chamamos de “Macrocampo
C”, que nada mais é do que um conjunto de disciplinas composto pelas seguintes
disciplinas: Artes Plásticas, Artes Cênicas e Audiovisual. Este Macrocampo tem a
finalidade de desenvolver atividades com temáticas relacionadas a Cultura, Artes e
Relacionamento interpessoal.

Diante do exposto, a disciplina Audiovisual, uma vez aceito o desafio, elabora o
seguinte projeto, tendo como tema central a “Cultura digital. Para o desenvolvimento
deste tema, leva-se em consideração seus conceitos, objetivos e finalidades tendo como
leme orientador os aspectos com os quais o Audiovisual contribui como suporte para
criação, manutenção e disseminação desta Cultura própria de nossa contemporaneidade.

PROBLEMATIZAÇÃO

Observamos dia a dia as últimas décadas dos séculos XXI a humanidade passar por um
processo que Pierre Lévy (1997, no seu livro Cibercultura caracterizou como um
processo de “virtualização” da humanidade. Este processo nos demonstra que todos os
setores da sociedade (Economia, Educação, Segurança, Saúde, Cultura, Artes, etc.)
enfrentam esta transformação ou virtualização. Desta forma, este processo nos trás um
desenvolvimento que já está se estabelecendo como uma nova Cultura - que por sinal já
possui um nome – a Cultura digital.

Mark Prensky (2021) cunha dois termos para designar a interação com esta nova
cultura: imigrantes digitais e Nativos digitais. Entende-se que a geração de pessoas
que tem que se adaptar à nova linguagem da tecnologia são os imigrantes digitais, ao
passo que a geração de pessoas que cresceram ou nasceram na era tecnologia
onipresente, incluindo internet e computadores são os nativos digitais. Assim, podemos
afirmar que os nossos estudantes são nativos digitais.

Apesar de nossos estudantes serem nativos digitais, por ser tratar de uma cultura
emergente, mas que surge para se estabelecer, é preciso orientá-los como se faz na
formação de qualquer cultura, apresentando para cada um deles este universo que - ao
mesmo tempo não parece ser uma novidade para eles - precisa ser desvendado
(Principalmente no que se refere ao comportamento no ciberespaço).

TEMA GERADOR

Nascidos antes dos anos 2000 viam a Internet como algo novo, desconhecido, em pleno
surgimento. A geração de pessoas nascidas hoje, logo cedo são inseridos no
Ciberespaço.

Observamos atentamente a evolução das novas tecnologias, em nossos tempos
computadores, videogames, Smartphones, Tablet e eletrodomésticos se unem a Internet
das Coisas (Internet Think) nos demonstram que o homem contemporâneo não se vê no
dia a dia sem o uso destes recursos tecnológicos. Mas a grande indagação é “quanto
destes recursos tecnológicos nossos estudantes conhecem ou realmente sabem utilizar?”

Se estamos adentrando em uma era digital ou numa era regida tecnologia, onde a
sociedade e as culturas estão se modificando, torna-se um dever para o Sistema



Educacional desenvolver um plano pedagógico para o conhecimento e a ciência
desenvolvidos em era ou períodos da história da humanidade anteriores a nossa se unam
as novas tecnologias para a formação destes educandos enquanto cidadão, futuro
profissional ou como ser humano em ser integral.

JUSTIFICATIVA

A Cultura Digital vem se emergindo no mundo contemporâneo e, com isso, traz consigo
uma forte influência antropológica sobre o homem da nossa sociedade atual. Sua
influência na sociedade nos faz entender que é preciso fazer um paralelo entre antigas e
novas tecnologias para nos adaptarmos em nossas práticas cotidianas (inclusive as
práticas educacionais).

Apesar da Cultura digital estar em voga, este tema ainda é objeto de pesquisas e
somente agora tem sido abordado com mais ênfase no mundo acadêmico. Porém, esta
Cultura digital é algo que veio para se estabelecer nesta nossa “era digital” e precisa ser
explorado de forma mais ampla.

Se antes definíamos o analfabetismo como uma característica do individuo que não
sabia “ler e escrever”, hoje tema a realidade de que um individuo que não opera ou não
possui o mínimo de conhecimento dos recursos tecnológicos são considerados
analfabetos digitais.

Diante desta nova realidade, a disciplina de audiovisual – Através deste projeto - propõe
o estudo da Cultura digital para a formação do conhecimento do educando, utilizando
sua linguagem e a linguagem de outras disciplinas para esta formação ou construção
(ressaltando que a disciplina de audiovisual é uma área do conhecimento artístico que
nasce no âmbito das novas tecnologias analógicas e digitais).

OBJETIVO GERAL

O objetivo norteador deste projeto estar direcionado a promoção da vivencia e estudo da
Cultura digital na realidade dos educandos, buscando uma maior experiência do uso dos
recursos tecnológicos aplicados ao conhecimento da disciplina de audiovisual. Para isso
usaremos uma “bússola” orientadas pelos objetivos específicos e suas respectivas
Atividades para cumprir os objetivos de aprendizagem.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO

ATIVIDADE

Apresentar a ordem cronológica da
evolução de algumas tecnologias

Conceitos sobre o Audiovisual (Produção
de som e imagem focados cultura digital)
com atividade prática de respostas no
Googleforms e audição de vídeos no
youtube

Apresentar a integração de tecnologias de
som e imagem

Utilização de recursos tecnológicos-
como câmera do celular e gravador de
voz - para produção de peças audiovisual

Vivenciar a utilização de ferramentas de
audiovisual aplicados à cultura digital

Explorar novas formatações de texto,
som e imagem através de aplicativos de



comunicação como Whatsapp,
Messenger e Direct IG

Vivenciar a experiência de “navegar” por
ambientes e espaços virtuais criando um
paralelo entre o digital e o natural

Utilização de sites virtuais para
apresentação de museus, parques e mapas
desenvolvendo uma atividade de captura
de tela para criação de vídeo

Estimular os cuidados com a higiene e a
saúde relacionados ao uso das novas
tecnologias digitais

O aplicativos de som e imagem para o
cuidado com a saúde; elaborar um Card
digital sobre os cuidados com a saúde

Despertar a consciência sobre a
importância sobre a segurando digital no
uso da internet

Ciberespaço (O mundo global
digitalizado), elaboração de um texto em
um microblog.

Conhecer nova linguagem e signos da
cultura digital

Netiqueta (Relacionamento interpessoal e
comportamento no mundo digital),
elaboração de um texto para microblog

Vivenciar o processo criativo de
conteúdos digitais por meio de recursos e
ferramentas digitais

Pratica de filmagem e fotografia
utilizando recursos digitais e naturais

Apresentar ferramentas de Livestream Apresentação de Plataformas digitais e
suas funcionalidades (Criação de playlist
em plataforma streaming)

Apresentar uma introdução sobre a
inteligência artificial e como os recursos
de audiovisual contribuem para esta
tecnologia

Linguagem audiovisual e sua utilidade na
sociedade digital com pesquisa sobre
nova funcionalidades na sociedade com a
utilização de recursos tecnológicos
envolvendo som e imagem

Explorar conteúdos e estudos de inovação
e tecnologia voltados para a sociedade
digital

Aprimoramento de utilização de recursos
audiovisual em contexto escolar focando
o aprendizado digital. (Caderno digital,
bloco de notas, gravador de voz,
vídeo-imagem, pastas, mapas entre outros
recursos)

METODOLOGIA

O desenvolvimento e construção do conhecimento, no âmbito teórico-prático-estudantil,
acontecerá pautado no uso das tecnologias analógicas e digitais, na troca de saberes
entre docente e discentes levando em o cotidiano de cada um através de recursos
priorizando o audiovisual, como:

● Aulas expositivas dialogada
● Ensino com pesquisa
● Gamificação
● Entrevistas
● Fórum
● Oficina
● Palestras



● Resolução de exercícios
● Utilização de Plataformas de Streaming, como: Youtube e Spotify
● Filmes e Videos
● Atendimento individualizado presencialmente ou por meio dos aplicativos

Whatsapp e/ou Telegram
● Utilização de Sites da Internet
● Workshop
● Aprendizado por meio de resolução de problemas
● Estudo dirigido

MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO

Tendo em vista que a realidade do momento em que vivemos, devido aos impactos
causados pela COVID 19, sugere-se que a Secretaria de Educação do Distrito Federal
adotará o modelo de Educação através do Ensino Hibrido. Mantendo-se esta
circunstância, o projeto se desenvolverá suas atividades na modalidade hibrida, podendo
adotando os seguintes modelos:

Sala de aula invertida: O aluno recebe o conteúdo da aula antes do encontro e o
estuda previamente conquistando uma certa quantidade de conhecimento priorizando as
informações para tirar dúvidas. Mantem característica com o ensino tradicional, mas
proporciona o estudo de forma remota e assíncrona.

Flex: O professor organiza grupos de trabalho ou envia blocos de atividades individuais
no qual o grupo ou o aluno estudam de forma autônoma. Assim, os alunos frequentarão
a regência para tirar as dúvidas ao passo que o professor reforça o conteúdo.

Laboratório rotacional: A turma é dividida em dois grupos, sendo que um grupo
realiza às atividades de forma on-line, enquanto a outra tem o apoio do professor em
sala de aula. O aluno tem autonomia com o apoio da tecnologia, mas tem o suporte do
professor para tirar o aprendizado e tira dúvidas.

Á la Carte: Apesar de manter o encontro presencial, o modelo oferece conteúdos que
devem ser feito 100% no ambiente virtual.

De modo geral, o Ensino Hibrido consiste em manter nossas atividades educacionais
neste contexto onde várias atividades foram suspensas por causa de decretos
institucionais necessários para a contenção dos avanços da Pandemia. Em todas os
métodos de Ensino Hibrido prioriza o ensino presencial aliado ao ensino remoto. Desta
forma, utilizamos o modelos tradicional de ensino ao passo que usamos também as
diversas ferramentas tecnológicas para à Educação.

ESPAÇOS

Os espaços descrevem o ambiente onde serão ministrados os ensinos e as atividades
práticas do projeto. Existem dois cenários possíveis, sendo o ensino presencial e o
ensino remoto, tendo em vista o Decreto nº40.583, de 1º de Abril de 2020 e a Nota
Técnica nº 001/2020 da PROEDUC, DE 1º de Abril de 2020. Os espaços foram
pensados em uma ou outra possibilidade - e até mesmo na utilização das duas – de
Acordo com a manutenção ou revogação dos documentos oficiais.

● Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) – Google Classroom
● Google Meet



● Instagram
● Telegram
● Whatsapp
● *Ensino presencial em sala de Artes (Seguindo orientações de Decretos e Notas

técnicas vigentes

RECURSOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS

● Material impresso
● Textos, vídeos e links disponibilizados por meio da Plataforma de Aprendizado
● Celular
● Computador
● Câmera de vídeo e fotografia
● Livros e artigos digitais (PDF)

CULMINÂNCIA OU PRODUTO FINAL

A culminância final se dará com a junção das atividades produzidas pelos educandos,
no decorrer do projeto, para a elaboração e produção de um vídeo de caráter
documentário para ser apresentado à comunidade escolar e comunidade em geral.
Objetivando retratar o aprendizado e transmissão do conhecimento adquirido.

O Produto final será apresentado da seguinte forma:

● Elaboração de vídeo documentário sobre a Cultura Digital
● Apresentação de vídeo documentário para Comunidade escolar
● Disponibilização de vídeo documentário nas Redes sociais

AVALIAÇÃO PARA APRENDIZAGEM

Será feito um acompanhamento semanal através de aulas on-line e atividades semanais
com o objetivo de diagnosticar e constatar o desenvolvimento do estudante. Através
disto, identificar necessidades de intervenções como: Atividades extras, atividades de
recuperação, prorrogação de prazo de entrega de atividades, dentre outros.
Objetiva-se também promover uma avaliação bimestral com o intuito de avaliar a
aprendizagem do educando fazendo menções ao seu desempenho por meio de notas
avaliativas.

EVENTOS

Dependendo da abertura de editais, o projeto de audiovisual poderá apresentar propostas
para os seguintes eventos:

● Festival de Curtas das Escolas Públicas do Distrito Federal
● 2º Mostra on-line de Curtas das Escolas Públicas do DF
● Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (Espaço para Escolas públicas do DF)

OBSERVAÇÕES



O Projeto também está alinhado a Ação Social Conexão Solidária de iniciativa do
Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama, visando contribuir com uma
conscientização sobre ações sociais comunitárias. Para isso, algumas atividades poderão
ser utilizadas para a campanha de arrecadação levando em consideração o Projeto
Pedagógico (PP) da Escola.

Professor: William de Sousa Oliveira

Coordenador Pedagógico – Educação Integral: Tatiane Brito do Nascimento Faria

Supervisão Pedagógica: Ana Paula Araújo

Gestão: Ana Elen Ferreira / Denise Alves Costa Duarte
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                                                        Matemática   

Professor   responsável   pelo   projeto:    Cybelle   Soares   Rios   Osterne.   

Componente   curricular:    Acompanhamento   de   Matemática.   

Séries/Turmas   que   serão   atendidas:    8°   anos.     

Nome   do   projeto :   Matemática   é   fácil!!   

Período   de   realização   do   projeto:    08/03/2021   a   22/12/2021.   
  

Coordenador   responsável:    Tarcísio   Ferreira   Cavalcante.   
  

Tema   central:    Interpretação   dos   Contextos   Matemáticos.   
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Título:    Desvendando   a   Matemática!   

  

1. Apresentação   
 Este  projeto  aponta  as  dificuldades  e  possibilidades  do  ensino  remoto  de  matemática  no                

Centro  de  Ensino  Fundamental  15  do  Gama  DF  (CEF15)  .As  estratégias  apresentadas              

possibilitarão  ao  estudante,  uma  relação  de  afinidade  e  de  melhor  compreensão,  quando  se               

depararem   com   alguma   situação   matemática   no   seu   dia   a   dia.   

           Problematização   

  É  comum  identificar  diversos  alunos  com  dificuldades  em  Matemática,  aumentando              

os  índices  de  reprovação,  em  alguns  casos  o  problema  não  é  a  repetência,  mas  a                 
dificuldade  em  utilizar  os  conhecimentos  nas  séries  sequenciais.  Algumas  pesquisas            

apontam  a  Matemática  como  a  disciplina  mais  odiada,  essa  liderança  infeliz  está  ligada  a                

inúmeros   problemas,   que   vão   desde   o   aluno   até   o   professor.   

Para  se  ter  um  conhecimento  dos  principais  problemas,  o  professor  precisa  conhecer  os               

conceitos  matemáticos  e  saber  como  apresentá-los,  intervindo  de  forma  adequada  e             

produtiva.   

  

          Tema   gerador     

  

 O  projeto  tem  como  tema  gerador  a  matemática  e  seus  processos  de  compreensão  e                 

interpretação  de  contextos  matemáticos  que  muitas  vezes  fazem  com  que  o  estudante  encontre               

grandes  dificuldades  na  análise,  interpretação  e  organização  de  ideias  para  resolução  do              
problema.   

        Justificativa   

 Nesse  projeto,  a  problemática  abordada  é  referente  à  dificuldade  que  o  estudante  encontra                 

em  interpretar  situações  matemáticas.  A  grande  maioria  não  tem  o  hábito  da  leitura  e  não  são                  

acompanhados  pelos  seus  responsáveis  no  processo  de  ensino  aprendizagem,  além  de  nossa              
cultura  escolar  não  ter  afinidade  com  a  disciplina.  Como  a  Matemática  trata-se  de  um  processo                 

analítico,  faz-se  necessário  observar,  organizar  e  interpretar,  com  isso,  o  aluno  precisa  ser               



orientado  da  melhor  maneira,  de  modo  que  não  se  sinta  desestimulado,  desinteressado  e  sim,                
que  ele  encontre  no  conhecimento  matemático,  as  ferramentas  necessárias  para  a  evolução  no               

processo  de  aprendizagem.  Durante  a  ação  do  Acompanhamento  de  Matemática,  o  aluno  será               
motivado  a  exercitar  sua  capacidade  de  leitura  e  interpretação  de  situações  matemáticas  diversas               

e  transformar  com  segurança  e  tranquilidade  a  linguagem  escrita  em  linguagem  matemática,  afim               

de  alcançar  os  resultados  esperados.  Provas  como  Saeb,  Enem  e  diversas  outras,  são  quase  que                 
inteiramente  compostas  por  interpretação,  seja  de  textos,  seja  de  gráficos,  charges  e  outras.               

Diante  dessa  realidade,  é  de  grande  relevância,  o  avanço  e  o  desenvolvimento  do  estudante  nos                 
processo   de   interpretação   das   situações   matemáticas.   

  

5.   Objetivos   
5.1   Objetivo   geral   

  Estimular  o  hábito  da  leitura,  exercitar  constantemente  a  resolução  de  exercícios  que               

impulsione  sua  atividade  cerebral,  como  xadrez,  torre  de  hanói,  rosácea  das  cores  dentre               
outros.  Para  a  otimização  do  aprendizado,  a  resolução  de  exercícios  que  motivem  a               

interpretação  dos  exercícios,  deverão  sempre  ser  desenvolvidos  em  sala.  As  lacunas  entre              

professor   e   aluno   deverão    ser   superadas,   para   que   os   resultados   sejam   satisfatórios.     

5.2   Objetivos   específicos   
● Estimular   a   leitura   e   interpretação   de   contextos   matemáticos;   

● Transformar   a   linguagem   escrita   em   linguagem   matemática;   

● interpretar   situações   do   dia   a   dia   e   associá-las   ao   que   foi   visto   em   sala   de   aula;   

● Experienciar   a   matemática   de   maneira    confiante   na   resolução   de   situações   problemas;   

● Desenvolver  atividades  que  estimule  seu  crescimento  intelectual  dentro  do  universo            

matemático,   como   jogos   interativos,   xadrez   dentre   outros;   

● Realizar   estudos   dirigidos   para   sedimentação   do   conteúdo;   

● Desenvolver   a   mente;     

● Proporcionar  ao  estudante,  condições  para  que  ele  se  sinta  confiante  na  resolução  de               
questões   matemáticas;   

● Romper  lacunas  entre  estudante  e  professor  para  melhor  desenvolvimento  do  processo  de              
aprendizado;   

● Promover   o   desenvolvimento   do   raciocínio.   



  

6. Conteúdos   
1°Bimestre:     

                   Números:   
●    Efetuar   cálculos   com   números   inteiros,   envolvendo   as   operações   (adição,   subtração,   

multiplicação,   divisão,   potenciação).   

         Álgebra:   
●    Expressões   algébricas:   .Definição,   identificação   e   representação   algébrica   e   geométrica.     

Sequência   Numérica:   

●  Compreender  a  sucessão  finita  ou  i nfinita  de  números  obedecendo  uma  determinada                
ordem   definida   antecipadamente.   

         Probabilidade:   

●  Efetuar  ocorrência  de  experimentos  onde  são  calculados  as  chances  de  determinado                
evento   ocorrer.   

  

2°   Bimestre:   

●        Expressões   algébricas:   

          Definir,   identificar   e   representar   algebricamente   e   geometricamente.   

●         Grandezas   e   Medidas:   

         Resolver   problema   envolvendo   noções   de   volume.   

  

                 3°   Bimestre:   

●          Equações   do   1°   grau:   

 Identificar  a  relação  entre  as  representações  algébrica  e  geométrica  de  um  sistema  de                 

equações   do   1º   grau.     

●          Equações   do   2°   grau:   

       Resolver   problema   que   envolva   equação   do   2º   grau.  

  

       4°   Bimestre:   

●      Espaço   e   Forma:   



Reconhecer  ângulos  como  mudança  de  direção  ou  giros,  identificando  ângulos  retos  e              
não-retos;  resolver  problema  utilizando  propriedades  dos  polígonos  (soma  de  seus  ângulos             

internos,  número  de  diagonais,  cálculo  da  medida  de  cada  ângulo  interno  nos  polígonos               
regulares).   

●     Tratamento   da   informação:   

Resolver   problema   envolvendo   informações   apresentadas   em   tabelas   e/ou   gráficos.   

  

    7.   Metodologia   
         As   aulas   semanais   serão   divididas   da   seguinte   forma:   

● Estudo  dirigido  no  Acompanhamento  de  Matemática  com  aulas  teóricas  e  quando  for              
possível  aulas  práticas,  será  direcionado  mais  especificamente  aos  conteúdo  de:  espaço  e              

forma,  ângulos  agudos,  retos  ou  obtusos  e  também  a  utilização  das  propriedades  das  cevianas                

(   altura,   mediana   e   bissetriz   ),   diante    do   baixo   rendimento    dos   estudantes   na   prova   SAEB.   

● Compartilhamento   de   dúvidas   e   resolução   de   provas   SAEB   via   AVA;   

● Grupos  de  estudo  com  atividades  distintas  para  que  em  seguida  possam  trocá-las  e               

dialogar   e    expor   suas   dificuldades/aprendizados.   

  

    7.1   Método   

    7.2   Local   
Plataforma  digital  do  Google  ClassRoom  e  Mídias  impressas  para  estudantes  de  baixa              
renda.   Ambiente   AVA   e   sala   de   aula   no   modo   presencial   após   o   fim   da   pandemia.   

7.3   Profissionais     
         Prof°   Cybelle   Soares   (   Acompanhamento   de   Matemá�ca   );   

        Prof°   Fabiana   (   Matemá�ca   );   

        Prof°   Marco   Antônio   (   Matemá�ca   ).     

7.4   Plano   de   Ação   
Criar  atividades  interativas  através  de  aplicativos  e  sites  com  inteligência  artificial  e  manter               
Rodas   de   conversa   em   sala   de   aula   através   do   google   Meet,   filmes   e   jogos   matemáticos.   

7.5   Cronograma   
  



  

                Sites   :   

        Filmes:    https://universoracionalista.org/15-filmes-sobre-matematica/   

        Pesquisa   para   estudo   dirigido:    https://www.stoodi.com.br/exercicios/matematica/   

        Pesquisa   outros: https://www.todamateria.com.br/principio-fundamental-da-contagem /   

  

        Filmes:   

  

       Uma   mente   brilhante!   

       A   teoria   de   tudo!   

       O   homem   que   viu   o   infinito!   

       O   jogo   da   imitação!   

8. Resultados   da   Aprendizagem   
 Ao  final  desse  processo  espera-se  que  o  estudante  encontre  mais  conforto  e  segurança  na  sua  relação                    

diária  com  a  Matemá�ca;  é  necessário  também  que  o  aluno  tenha  total  autonomia  nas  interpretações  e                  

resoluções   de   situações     que   envolvem   conhecimentos   matemá�cos.   

9   .        Revisão   bibliográfica   

Implementar  um  trabalho  que  esteja  em  harmonia  com  o  com  a  realidade  de  cada  estudante.                 
Trabalhar  junto  a  outros  professores  do  CEF  15  temas  que  perpassam  a  escola  para  que  assim                  

exista  um  ensino  humanizado  aplicado  à  realidade  local,  ter  como  produto  final  um  estudante  que                 

ATIVIDADES   1°   BIMESTRE   2°   BIMESTRE   3°   BIMESTRE   4°   BIMESTRE   
O   que   você   
gosta   em   

matemática   

✔   ✔   ✔   ✔   

          
Geometria     ✔       
Relação   da   

matemática   com   
as   artes     

    ✔   ✔   

    
  A   matemática   no   
seu   dia   a   dia   

✔   ✔   ✔   ✔   

   Relação   da   
matemática   e   
sua   alimentação   

✔   ✔   ✔   ✔   

https://universoracionalista.org/15-filmes-sobre-matematica/
https://www.stoodi.com.br/exercicios/matematica/
https://www.todamateria.com.br/principio-fundamental-da-contagem/


foi  trabalhado  o  emocional  e  a  aprendizagem.  Desta  forma  é  importante  destacar  que  muitos                
alunos  do  CEF  15  dependiam  do  auxílio  do  estado  como  a  saber  a  alimentação  que  a  escola                   

oferecia,  e  que  por  conta  da  pandemia,  estes  estudantes  estão  sem  esse  alimento  necessário,                
muitas  famílias  perderam  o  emprego  e  a  renda  e  até  mesmo  parentes  próximos,  passam  por                 

dificuldades   diversas,   escolhendo   muitas   vezes   sobre   como   conseguir   o   alimento   do   dia.     

Com  essas  premissas  entendemos  que  o  ambiente  virtual  está  previsto  na  Base  Nacional               
Comum  Curricular  que  é  um  documento  que  determina  os  direitos  de  aprendizagem  de  todo                

aluno  e  possui  10  Competências  Gerais  que  operam  como  um  “fio  condutor”  e  a  competência                 
número  5  diz:  “Compreender,  utilizar  e  criar  tecnologias  digitais  de  informação  e  comunicação  de                

forma  crítica,  significativa,  reflexiva  e  ética  nas  diversas  práticas  sociais(incluindo  as             

escolares)para  se  comunicar,  acessar  e  disseminar  informações  ,  produzir  conhecimentos,            
resolver  problemas  e  exercer  protagonismo  e  autoria  na  vida  pessoal  e  coletiva.”  (Competência               

número  5  da  BNCC)  disponível  em:        
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamen 

tos/193-tecnologias-digitais-da-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-possibilidades.   

  

  10.   Acompanhamento   e   avaliação   
10.1   Acompanhamento     

  
O  acompanhamento  será  feito  de  forma  semanal.  Com  avaliações  formativas,  gamificações,             
estudos   dirigidos,   os   estudantes   poderão   nortear   seu   nível   de   aprendizagem   

  

10.2   Implicações   do   projeto   
As  avaliações  se  darão  através  dos  eventos  e  atividades  no  google  formulários,  Blogs,  criação  de                 
revista   eletrônica   e   outros.   

10.3   Avaliações   
As  avaliações  serão  formativas,  afim  de  identificar  o  que  foi  sedimentado  e  o  que  precisa  ser                  

aperfeiçoado  e  serão  também  diagnósticas,  aplicadas  no  início  de  cada  ciclo  de  aprendizagem,  a                

ponto   de   ser   possível   perceber   o   nível   em   que   o   estudante   se   encontra.   

11. Referências     
  



  

  

Parecer   da   Coordenação   Pedagógica   quanto   à   relevância   do   projeto:   

● Currículo  em  Movimento  do  Distrito  Federal  -  2°  Edição  -  2018             

< http://www.educacao.df.gov.br/curriculoemmovimentodaeducacaobasic 
a2/ >   Acesso   em   18   abr   2021   .   

● Base  Nacional  Comum  Curricular      

< http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ >   Acesso   em   18   abr   2021   .   

● Plano  de  Desenvolvimento  da  Escola  -        
< http://portal.mec.gov.br/component/content/article/137programaseacoes 
1921564125/pdeplanodedesenvolvimentodaeducacao102000926/176 >   

Acesso   em   18   de   abr   2021   .   

● Organização  do  Trabalho  Pedagógico  em  Educação  em  Tempo  Integral           

para  as  atividades  não  presenciais  da  Rede  Pública  do  DF  -             

< http://www.educacao.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2019/03/OTPEduca 
caoemTempoIntegralNaoPresencial.pdf >   Acesso   em   18   de   abr   2021   .   

● Plano  de  Gestão  de  Pessoas  2021/2022  -         

< https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/01/20/planoestrategicoparao 
proximobienio20212022/ >   Acesso   em   18   de   abr   2021.   

● Gestão  Estratégica  para  a  realização  das  Atividades  Pedagógicas  não           

presenciais  da  Rede  Pública  do  DF  -         
< http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/orientacoe 
sredepublicaensinopararegistroatividadespedagogicasnaopresenciaisvf. 
pdf >   Acesso   em   18   de   abr   2021.   

● Portarias   e   Decretos   que   referendam   o   ensino   remoto :   

BRASÍLIA.     DECRETO   Nº   40.520,   de   14   de   março   de   2020   

                    DECRETO   Nº   40.539,   de   19   de   março   de   2020   

.                    DECRETO,   nº   41.849,   de   27   de   fevereiro   de   2021   

                    DECRETO,   nº   41.874,   de   08   de   março   de   2021   

http://www.educacao.df.gov.br/curriculo-em-movimento-da-educacao-basica-2/
http://www.educacao.df.gov.br/curriculo-em-movimento-da-educacao-basica-2/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/component/content/article/137-programas-e-acoes-1921564125/pde-plano-de-desenvolvimento-da-educacao-102000926/176
http://portal.mec.gov.br/component/content/article/137-programas-e-acoes-1921564125/pde-plano-de-desenvolvimento-da-educacao-102000926/176
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/OTP_Educacao_em_Tempo_Integral_Nao_Presencial.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/OTP_Educacao_em_Tempo_Integral_Nao_Presencial.pdf
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/01/20/plano-estrategico-para-o-proximo-bienio-2021-2022/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/01/20/plano-estrategico-para-o-proximo-bienio-2021-2022/
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/orientacoes_rede_publica_ensino_para_registro_atividades_pedagogicas_nao_presenciais_vf.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/orientacoes_rede_publica_ensino_para_registro_atividades_pedagogicas_nao_presenciais_vf.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/orientacoes_rede_publica_ensino_para_registro_atividades_pedagogicas_nao_presenciais_vf.pdf


Projeto  bem  elaborado,  não  visualizei  erros  na  escrita  e  está  na  formatação  a  qual  o  professor  foi                   

orientado.   

  

Parecer   da   Supervisão   Pedagógica   quanto   à   relevância   do   projeto   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________   

  

  



PROJETO PEDAGÓGICO – ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE PORTUGUÊS

TÍTULO DO PROJETO:

MACROCAMPO D ( Acompanhamento Pedagógico de Português)

NOME FANTASIA DO PROJETO:

“A LEITURA TRAZ AO HOMEM PLENITUDE; O DISCURSO, SEGURANÇA; E A

ESCRITA, PRECISÃO”. Francis Bacon

ÁREAS DO CONHECIMENTO INTEGRADAS NO PROJETO

(x) Linguagens e suas tecnologias

( ) Matemática e suas tecnologias

( ) Ciências da natureza e suas tecnologias

( ) Ciências humanas e sociais aplicadas

EIXOS ESTRUTURANTES INTEGRADOS NO PROJETO

( ) Investigação Científica

(x) Processos Criativos

(x) Mediação e Intervenção Sociocultural

( ) Empreendedorismo

ÁREAS DO CONHECIMENTO E EIXOS INTEGRADOS NO PROJETO

Ao longo do tempo a educação escolar vivencia tentativas de mudanças. O caráter

humanístico, complexo e interdisciplinar aparece em grande medida nas recomendações

curriculares, e hoje perante o atual cenário em que vivemos (Quarentena / Pandemia/ Covid19)

reforça ainda mais a necessidade de nos reinventarmos para levarmos conhecimento a nossos



estudantes. Será primordial aderir aos recursos tecnológicos para que todos possam ter o acesso e

à produção do conhecimento.

Precisamos de uma educação em que se impliquem o saber, a ação e a emoção. Para isso

a importância do trabalho interdisciplinar, temos que demonstrar aos alunos que todas as

disciplinas andam de mãos dadas – uma necessita da outra para o seu desenvolvimento.

O ato de escrever e ler textos de gêneros variados é prática viva da linguagem,

necessária ao pensamento humano e ao desenvolvimento de habilidades expressivas. Todo sujeito

que lê, pensa no que lê. Todo sujeito que escreve, pensa no que escreve; assim tornando-se mais

reflexivo e argumentativo perante as situações que vivencia no mundo.

Nesse sentido, ressalta-se que a finalidade do ensino da Língua Portuguesa é propiciar

aos estudantes a competência comunicativa, ou seja, a capacidade de expressar-se adequadamente

em qualquer situação, de forma oral e escrita, portanto, ler e escrever proficientemente de modo a

“[…] resolver problemas da vida cotidiana, ter acesso aos bens e expressões culturais, alcançar

participação plena no mundo letrado” (BRASIL, 2001), ser capaz de construir conhecimentos, de

apropriar-se dos meios científicos e tecnológicos e participar em processos políticos. É

responsabilidade da escola garantir a todos os estudantes acesso a saberes construídos

historicamente pela humanidade em relação à língua (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 2018).

O projeto de Acompanhamento de Português articula-se com a área de “Linguagens e

suas Tecnologias” no sentido de ser uma disciplina que favorece a comunicação entre os

conhecimentos adquiridos pelos estudantes ao longo de sua jornada acadêmica de modo que estes

estudantes consigam expressar de modo escrito e oral as inferências a respeito dos mais diversos

saberes adquiridos, nos mais diversos meios de comunicação, consolidando-se como cidadãos

conscientes e agentes de transformação em sua comunidade.

A articulação da língua portuguesa com o eixo estruturante de “Processo Criativo” se dá

a partir da elaboração de textos pelos alunos permeando os diversos gêneros textuais. O processo

criativo está inserido em gêneros artísticos como poemas, poesias e peça teatral escrita. A língua

portuguesa assume caráter midiático seja através de textos jornalísticos como crônicas, notícias,

reportagens e até mesmo através das redes sociais ou mesmo científicas através de textos

expositivos ou dissertativos. A articulação da disciplina com o eixo estruturante de “Mediação e

Intervenção Sociocultural” se dará neste projeto através da #conexãosolidaria, criada com o

intuito de fornecer apoio e fortalecer a comunidade escolar para o enfrentamento da pandemia.



Devido o contexto da pandemia e do isolamento social se faz necessário pensar em

estratégias e abordagens que englobam o desenvolvimento de competências socioemocionais a

fim de construir um clima educacional favorável à construção do conhecimento e o bem-estar de

todos, estimulando os estudantes a pensarem em soluções possíveis para que a comunidade

escolar se sinta mais segura para construir juntos um percurso pedagógico da melhor forma

possível.

TIPO DE PROJETO PEDAGÓGICO

(x ) Projeto Pedagógico de Língua Portuguesa

( ) Projeto Pedagógico de Matemática

( ) Projeto de Vida

( ) Projeto Pedagógico Temático

SEMESTRE/ANO

1º e 2º semestre de 2021

CARGA HORÁRIA SEMANAL

5 aulas semanais

ANOS OU SEMESTRES DA TURMA

6º , 7º, 8º e 9º anos



TURNO

Vespertino

PROFESSORES

Cari Lilian Paini (61999487613)

Ivaneide Fernande

Leandro Ramos dos Santos

Shefany Ramos Hanischi

UNIDADE ESCOLAR

Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama

JUSTIFICATIVA

O ensino de Língua Portuguesa seja no âmbito presencial, remoto ou híbrido tem

enfrentado desafios das mais diversas ordens, quer pelas exigências que toda a sociedade (os pais,

os alunos, os programas e projetos propostos pela instância governamental, os diversos

documentos que regulam o ensino de LP, os exames nacionais que avaliam o ensino, entre outros)

estabelece, quer pelas próprias condições (tempo para leitura, reflexão sobre a prática na sala,

alunos desmotivados a compreenderem para que servem as aulas de LP, entre outras) que são

dadas para desenvolver no aluno as habilidades de leitura e de escrita que poderão servir para

alcançar o objetivo mais amplo do ensino básico: formar o cidadão.



A língua é um instrumento de poder, pois, por meio dela, efetiva-se a comunicação,

construção de conhecimentos, apropriação dos meios científicos, tecnológicos, participação em

processos políticos e expressão cultural, sendo responsabilidade da escola garantir a todos os

estudantes o acesso a saberes construídos historicamente pela humanidade em relação à língua

(CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 2018).

A Educação em Tempo Integral é uma concepção pedagógica que tem por base a

formação integral e integrada dos estudantes, a ampliação da jornada escolar e o favorecimento

de suas aprendizagens e seu desenvolvimento nas dimensões cognitiva, física, social, emocional e

cultural.

Os pressupostos da Educação em Tempo Integral contemplam ações que abrangem

aprendizagens significativas, inovadoras, tecnológicas e que ampliam as oportunidades

educacionais dos estudantes. Tratam-se de ações educativas de cunho científico, artístico,

esportivo, socioemocional, contemplando o projeto de vida dos estudantes, seu desenvolvimento

pleno e o seu preparo para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho, por meio de

projetos pedagógicos integrados às Áreas de Conhecimentos e aos Eixos Estruturantes a fim de

reduzir a evasão, a reprovação e a defasagem idade-ano.

A evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) transformou

substancialmente as relações sociais. Estamos cada vez mais usando dispositivos eletrônicos na

interação com outras pessoas e o mundo. O desenvolvimento da informática acelerou o processo

de informação entre as pessoas e o uso de suas ferramentas alastrou-se pelas escolas, atestando a

teoria de (CASTELLS, 2003) sobre a sociedade em rede.

Porém, conforme aponta Costa (2012), as tecnologias não substituem o professor, nem

podem ser vistas como uma máquina de ensinar, afinal estaríamos repetindo posturas do ensino

tradicional, logo, as TIC devem ser utilizadas na construção de novos espaços de aprendizagem

como ferramentas mediadoras da produção de conhecimento.

E nós como mediadores de conhecimento, com auxílio das tecnologias buscaremos sanar

nas aulas de Acompanhamento de Português um “obstáculo” que algumas escolas enfrentam

anualmente: constatação de déficit de aprendizagem na disciplina por meio de avaliações

realizadas a nível escolar local – via avaliação diagnóstica da unidade de ensino, a nível regional

– via prova diagnóstica da secretaria de educação do Distrito Federal e nacional – via Prova

Brasil.



De acordo com a proposta pedagógica do CEF 15 de 2021, após aplicação de

instrumento de avaliação diagnóstica nas primeiras semanas de aula – ensino remoto- para alunos

do 6° ao 9º ano, na disciplina de Acompanhamento Pedagógico de Português onde foram

avaliadas interpretação textual, gêneros textuais, ortografia e pontuação, foi possível observar que

os estudantes apresentam muitas dificuldades em questões relacionadas à semântica, no uso

adequado da pontuação, acentuação, interpretação textual de gêneros variados, principalmente

análise crítica. Também evidenciamos a extrema necessidade de trabalharmos com maior afinco

os descritores da prova SAEB e SIPAE/DF, pois o resultado obtido em nossa escola demonstrou

déficit, principalmente nos níveis 6, 7 e 8.

É evidente que o Projeto de Acompanhamento Pedagógico de Português se faz

relevante por ocasião das “fragilidades evidenciadas pelos estudantes do DF nas avaliações em

larga escala” conforme citado no documento disponibilizado pela SEDF (objetivo de

aprendizagem para os anos finais) de modo que os conteúdos cobrados nessas avaliações podem

ser reafirmados mediante a maior contextualização de tais conteúdos à realidade dos alunos.

Por isso, seja pelo acompanhamento contínuo ou no auxílio de uma dificuldade, o

Acompanhamento Pedagógico de Português oferecido cinco vezes (cinco aulas) semanalmente

por turma é um suporte essencial de quem busca melhorar o desempenho escolar de seus

estudantes. Mesmo que o aluno não apresente dificuldades, o complemento pode lhe ser muito

útil na medida em que ele avança e surgem novos desafios.

Afinal, em qualquer situação da vida passamos por momentos de dúvidas ou

dificuldades e contar com um profissional/ professor qualificado para auxiliar em tempos de aulas

remotas, híbridas e até mesmo presencial é sempre a melhor alternativa.

As aulas ministradas pelos professores de Acompanhamento Pedagógico de Português

visam contemplar a formação contínua e integral do aluno. Para que isso aconteça, o aluno será

motivado a exercitar sua capacidade de leitura e interpretação de uma maneira mais leve, lúdica,

prazerosa, fazendo uso de práticas pedagógicas que o instigue a gostar de apreender e levá-lo a

perceber o quanto é importante e primordial as aulas de acompanhamento.

Assim, o estudante se sentindo inserido no processo, certamente terá uma assimilação

significativa dos conteúdos do Replanejamento Curricular de 2021, consequentemente um melhor

desempenho escolar e excelentes resultados nas avaliações externas (SAEB e SIPAE/DF).



OBJETIVOS

Objetivo Geral

Despertar no educando o interesse pela leitura, de modo que este consiga não apenas

compreender o que lê, mas também fazer inferências e reproduzir de modo crítico o que foi

compreendido por meio tanto da linguagem escrita quanto da falada. Melhorar os resultados a

curto e longo prazo das avaliações externas (SAEB e SIPAE/DF) através de recursos didáticos

que remetem a vivência social do discente. Favorecer o desenvolvimento da aprendizagem

significativa.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

6º e 7º anos

● Utilizar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para

interpretar textos e desenvolver a capacidade de análise crítica;

● 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 quando necessário;

● Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros textuais e identificar suas

finalidades;

● Estabelecer relação e comparação entre os diferentes gêneros jornalísticos;

● 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.

● Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais,

concordância nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação, 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);

● Identificar, em orações de textos lidos ou de produção própria, o núcleo verbal, verbos de

predicação completa e incompleta: intransitivos e transitivos, a estrutura básica da oração:



sujeito, predicado, complemento (objetos direto e indireto), adjetivos que ampliem o sentido do

substantivo sujeito ou complemento verbal, advérbios e locuções adverbiais que ampliem o

sentido do verbo núcleo da oração, conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos e tempos

verbais, concordância nominal e verbal;

● Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais (de

substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais,

possessivos, demonstrativos), que contribuem para a continuidade do texto.

8º e 9º anos

● Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da oração

(sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores), agrupamento de

orações em períodos, diferenciando coordenação de subordinação, orações subordinadas com

conjunções de uso frequente, incorporando-as às suas próprias produções;

● Interpretar e inferir efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos

definido ou indefinido, adjetivos, expressões adjetivas), substantivos com função de sujeito ou de

complemento verbal, modificadores do verbo (adjuntos adverbiais – advérbios e expressões

adverbiais), recursos de coesão sequencial: conjunções e articuladores textuais;

● Estabelecer relações entre partes do texto, identificando o antecedente de um pronome

relativo ou o referente comum de uma cadeia de substituições lexicais;

● Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de modalização e

argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e

perífrases verbais, advérbios etc.);

● Diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o efeito do sentido de uso dos

verbos de ligação “ser”, “estar”, “ficar”, “parecer” e “permanecer”;

● Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que conjunções (e locuções

conjuntivas) coordenativas e subordinativas estabelecem entre as orações que conectam e os

efeitos de sentido do uso de orações adjetivas restritivas e explicativas em um período composto;

● Comparar o uso de regência verbal e regência nominal e as regras de colocação

pronominal na norma-padrão com seu uso no português brasileiro coloquial oral;

● Identificar estrangeirismos, caracterizando-os segundo a conservação, ou não, de sua

forma gráfica de origem, avaliando a pertinência, ou não, de seu uso.



CONTEÚDOS

O Replanejamento Curricular 2021- Parte diversificada em Língua Portuguesa Anos Finais do

Ensino Fundamental é o documento que norteia os conteúdos e estabelece sua linearidade.

6º ano

● Oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e análise linguística/semiótica Variação

linguística;

● 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;

● 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;

● Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição. Fonortografia. Léxico/morfologia:

estrutura e formação das palavras; substantivo; adjetivo; locução adjetiva; artigos; pronomes;

numeral; verbos; interjeição;

● Semântica: formação das palavras. Coesão. Sequências textuais. Modalização. Figuras

de Linguagem.

7º ano

● Organização temporal no texto narrativo;

● Leitura de textos jornalísticos com ênfase em questões de gêneros na contemporaneidade.

Criação de artigos jornalísticos (anúncios e classificados);

● Elaboração de reportagens (manchete e notícia) e entrevista;

● Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e

práticas da cultura digital;



● Apreciação e réplica de textos de diferentes tipos e gêneros;

● 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;

● 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 on-line, carta aberta, abaixo-assinado e

proposta);

● Estratégias e procedimentos de leitura, planejamento e produção em textos

reivindicatórios e propositivos;

● Curadoria de informação;

● Coesão;

● Sequências textuais;

● Modalização;

● Pontuação;

● Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição;

● Fonortografia.  Elementos notacionais da escrita;

● Léxico/morfologia: gênero, número e grau do substantivo e do adjetivo; gênero e número

do artigo; gênero e número dos numerais e dos pronomes; preposição;

● Morfossintaxe: sujeito simples, composto, predicativo do sujeito, predicado nominal,

verbal;

● Sintaxe: frase, oração e período; termos essenciais, integrantes e acessórios da oração;

● Semântica: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos;

● Fonologia: acentuação gráfica;

● Figuras de linguagem.

8º ano

● Textos expositivos e argumentativos: resumos, resenhas de mídia, fichamentos;

● Identificação de características e produção de charges, anedotas;

● 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, e outros);

● Estratégias de leitura: apreender os sentidos globais do texto;

● Estratégias de produção: planejamento, textualização, revisão e edição de textos

publicitários etc.);

● Estratégias de produção: planejamento e participação em debates regrados (petição

on-line, requerimento, turno de fala em assembleia);

● Estratégias de produção: planejamento, realização e edição de entrevistas orais

(apresentação oral, esquema, relatório;

● Coesão;

● Sequências textuais;

● Modalização;

● Fonortografia;

● Léxico/morfologia: verbos regulares (tempos primitivos e derivados) e irregulares;

● Fonologia: acentuação gráfica;

● Conjunções coordenativas; orações coordenadas;

● Uso dos porquês;

● Morfossintaxe: adjunto adnominal e complemento nominal; período simples, oração

absoluta; período composto, oração principal; complemento verbal; vozes verbais; classificação

de verbos quanto à predicação;

● Aposto e vocativo;

● Noções de colocação pronominal;

● Pontuação e acentuação gráfica.

9º ano

● Estratégias de produção: planejamento, textualização, revisão e edição de textos

publicitários;

● Estratégias de produção: planejamento e participação em debates regrados;

● Estratégias de produção: planejamento, realização e edição de entrevistas orais;



● Argumentação: movimentos argumentativos, tipos de argumento e força argumentativa;

● Estilo;

● Modalização;

● 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;

● Estratégias e procedimentos de leitura, planejamento e produção em textos

reivindicatórios e propositivos;

● Curadoria de informação;

● Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição. Fonortografia. Léxico/morfologia:

processos de formação de palavras, estrutura de palavras;

● Elementos notacionais da escrita/morfossintaxe;

● Semântica;

● Coesão;

● Figuras de Linguagem;

● Variação Linguística;

● Fonologia: acentuação gráfica;

● Pontuação;

● Sintaxe: período composto por subordinação: orações substantivas, adjetivas e adverbiais;

concordância verbal; concordância nominal;

● Regência verbal e nominal; colocação pronominal;

● Figuras de estilo, pensamento;

● Semântica: homônimos e parônimos.

METODOLOGIA

Para o cumprimento dos objetivos de ensino-aprendizagem apresentados, é necessário

considerar o ensino remoto, durante a vigência de decretos que suspendem as aulas presenciais

nas escolas do Distrito Federal durante a pandemia mundial pelo coronavírus Sars-CoV-2, e a

possibilidade do ensino presencial, quando autorizado, mesmo que de forma híbrida. Tanto



presencialmente, quanto à distância, é preciso prever situações diversas: estudantes com acesso

satisfatório à internet (que podem utilizar ambientes virtuais de aprendizagem e demais recursos

tecnológicos de aplicação on-line), estudantes com acesso restrito ou limitado e os alunos e

alunas sem qualquer acesso à rede ou aparelhos que o possibilitem. Mais do que a transferência

de práticas presenciais, urge agora criar modelos de aprendizagem virtuais que incorporem

processos de desconstrução e que promovam ambientes de aprendizagem colaborativos nas

plataformas escolhidas. (MOREIRA, 2020).

Para produção de atividades e de qualidade, presenciais ou remotas, serão empregados

pedagogicamente os seguintes recursos e ações: aulas expositivas; produção de videoaulas;

resolução de exercícios; leitura, interpretação e produção de textos; transmissões ao vivo (lives);

jogos e atividades gamificadas; vídeos (filmes, animações e documentários); rodas de conversa;

correção de provas anteriores do SIPAE/DF e do Saeb; discussão e debates.

ESPAÇO

No ensino remoto, a mediação deste projeto ocorre para os estudantes com acesso à

internet, principalmente, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, organizado no

aplicativo Google Sala de Aula, onde se é possível a comunicação professor-estudante através de

mensagens, a troca de e-mails e a postagem mútua de mídias diversas. As aulas síncronas à

distância ocorrem através da eficiente ferramenta Google Meet, espaço para vários tipos

interações, debates onde se permitem apresentações de slides, textos, fotos e vídeos. Estes

estudantes com acesso satisfatório à rede, ainda contam com a comunicação via aplicativo

Telegram, que possibilita o compartilhamento de mídias variadas e a resolução das dúvidas.

Ainda no ensino remoto, contamos com outros dois espaços importantes: o aplicativo

Whatsapp para estudantes com acesso limitado ou deficitário, onde são enviadas e recebidas

eletronicamente atividades assíncronas e onde se esclarecem as dúvidas; a apostila de material

impresso, destinada aos estudantes sem qualquer acesso à internet, com atividades que observam

os objetivos de aprendizagem e o replanejamento curricular. Outros ambientes e recursos serão

explorados no ensino remoto, como aplicativos e páginas gameficados como o Kahoot,



Mentimeter, Padlet e Quizizz. Para a culminância do projeto, utilizaremos a rede social Facebook

para a apresentação e exposição dos trabalhos realizados pelos estudantes.

Além disso, em ensino presencial ou híbrido, há precisão de utilização das salas de aula

da escola, da biblioteca, da sala de informática e do pátio da escola - especialmente para as ações

de culminância presencial.

RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS

Quais sejam: telefones celulares, tablets, computadores; tripé; fones; mesa ou

escrivaninha, livro didático (físico ou digitalizado), provas anteriores, apostila de material

impresso, aplicativos, planilhas diagnósticas, quadro branco, pincel, microfone, livros literários,

sistema multimídia como DataShow.

CULMINÂNCIA

Os trabalhos artísticos, com fundamento literário, serão publicados como fim e ápice

deste projeto, remotamente em página das redes sociais Facebook e Instagram. Em data marcada,

se farão apresentações através de transmissões ao vivo pelo Youtube ou Instagram, de músicas,

declamações e encenações. Presencialmente, o evento de mostra se dará no pátio da escola com

participação da comunidade escolar com apresentações dos estudantes e exposição dos trabalhos

escritos.

AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS

Serão consideradas para avaliação as participações nas aulas virtuais via Google Meet,

as atividades devolvidas (via eletrônica ou impressa), as conversas e o interesse demonstrado na

plataforma AVA e nas redes sociais, as produções artísticas de acordo com este projeto e os

exercícios avaliativos. A avaliação será realizada de forma processual, contínua e participativa,

garantindo ao estudante recuperação durante todo processo. Os projetos realizados na escola

serão parte da avaliação processual do aluno. A aplicação de simulados permitirá diagnóstico



para aperfeiçoar o rendimento nos exames oficiais (SIPAE e Saeb) e para mensurar a evolução da

aprendizagem.

PARCERIAS E COLABORADORES

Professores do Macrocampo C – Arte e Tecnologia e do Macrocampo C – Arte e Tecnologia,

autores e autoras convidados e músicos convidados.

EVENTOS

● Festa da Regiões

● 7ª Olimpíadas de Língua Portuguesa

● Prova Saeb

● Prova SIPAE/DF

● Semana literária/Feira do livro

● Apresentação das produções artísticas literárias (culminância do Projeto)
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TÍTULO DO PROJETO: MODALIDADES TEATRAIS COM ÊNFASE NA 

PRODUÇÃO NEGRA 

NOME FANTASIA: TEATRO AFROFUTURISTA: UMA ABORDAGEM DE COMO 

PROJETAR FUTUROS PARA A POPULAÇÃO NEGRA 

 

       Autora: Ana Caroline da Silva Gomes 

 

 
 

ÁREAS DO CONHECIMENTO INTEGRADAS AO PROJETO 

 

 

(X) Linguagens e suas tecnologias  

 

( ) Matemática e suas tecnologias 

 

( ) Ciências da natureza e suas tecnologias 

 

 

(X) Ciências humanas e sociais aplicadas 

 

 

 

 

1- APRESENTAÇÃO 

 

 

 

No Brasil o teatro chega como instrumento para catequização dos indígenas pelos padres 

jesuítas que foram os primeiros a utilizar a dramatização na educação, A relação entre teatro 

e educação ganha outra dimensão entre a década de 1920 e 1970, quando a Educação 

Artística se volta para o desenvolvimento natural da criança, centrado no respeito às suas 

necessidades e aspirações, valorizando suas formas de expressão e de compreensão do 

mundo. Logo, o teatro pode ser visto como uma experiência que leva ao aprendizado e ao 

desenvolvimento expressivo em que a ênfase estaria focada no crescimento do indivíduo e 

na sua capacidade criadora. 

 

 

EIXOS ESTRUTURANTES INTEGRADOS NO PROJETO 

 

 

(X) Investigação Científica 

 

 

(X) Processos Criativos 



 

(X) Mediação e Intervenção Sociocultural  

 

( ) Empreendedorismo 

 

2- PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

Quando o teatro foi desvinculado da religiosidade criou-se mecanismos para o 

desenvolvimento de repertórios que confrontassem os vários desafios da 

contemporaneidade, tornando o teatro cada vez mais próximo e acessível. Nesse sentido o 

teatro deixa de ser uma ferramenta de colonização e catequização e passa a ser abordado 

como área do conhecimento, assim sendo o projeto exigirá do estudante contextualização, 

reflexão e produção artística, faz- se necessário também estabelecer relações entre a 

educação antirracista e a História da Arte. Pois tenciona articular as produções artísticas 

que se propõem a discutir com a construção da identidade social do segmento negro, no 

desejo de conquistar uma visibilidade mais ampla e de melhor qualidade, face ao 

apagamento que foi historicamente submetido o povo preto. 

 

 

3- TEMA GERADOR 

 

 

 

O projeto se empenha em articular e destacar o valor de determinados processos 

criativos e seus resultados de maneira remota, para que possa instrumentalizar os 

alunos com o conhecimento dos códigos teatrais. Visto que as mudanças no planeta 

terra ocasionada pela Covid-19 que é uma infecção respiratória aguda causada 

pelo coronavírus SARS-CoV-2 levam artistas a investigarem novas formas de 

manifestações teatrais, que lidam com a multiplicidade e a fragmentação do palco 

físico, visando a criação de espaços não convencionais e a aproximação com a vida 

cotidiana pensando no momento pandêmico que estamos passando. Tem como 

principal tarefa identificar nos meios e mecanismos de manutenção do racismo (As 

mídias socias; a Televisão.) as imposições que tentam negar e restringir a livre 

atuação do artistra negro. Além da criação de repertório onde a permanência de 

referências culturais afrobrasileiras sejam consolidadas no cotidiano dos estudantes. 



 

 

 

4.1- TEMA GERADOR AULAS PRESENCIAIS 

 

 

 

A concretização deste projeto aponta propostas estéticas que fomentam as atividades e as formas de 

inserção dos grupos e companhias nas comunidades. Desse modo, estaremos nos distanciando de uma 

prática artística no ensino como um lugar/momento para a “livre expressão”, em que qualquer coisa feita 

pelo estudante serve como produto artístico, e que não há parâmetros nem reflrexão sobre o que está sendo 

construído. Olhar o ensino da arte na perspectiva do conhecimento, significa, portanto, afastar a ideia de 

aula de Arte como momento de “descanso” e “relaxamento” para o estudante, ou como um espaço no qual 

somente fabricados enfeites para ornamentar a escola. Em relação ao teatro, especificamente, distanciamo-

nos de uma concepção de arte como técnica aplicada, em que há uma mera cópia por parte dos alunos, dos 

gestos e movimentos feitos pelo professor. Explorando as linguagens teatrais para que o corpo se torne 

mais expressivo; comunique nossos pensamentos, medos, angústias, sentimentos e desejos. Explorar as 

possibilidades de ação de seu corpo: o corpo no espaço, a relação do corpo com o silêncio ou com o som, 

o corpo e o contato com outros corpos. 

 

 

 

 

TIPO DE PROJETO PEDAGÓGICO 

 

 

( ) Projeto Pedagógico de Língua Portuguesa  

 

( ) Projeto Pedagógico de Matemática 

 

(X) Projeto de Vida 

 

 

(X) Projeto Pedagógico Temático 

 

 

 

SEMESTRE/ANO 

 

 

1º e 2º semestre de 2021. 

 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 



 

35 horas 

 

 

ANOS ou Semestres DA TURMA: 6º e 7° ano 

 

 

TURNO: Vespertino 

 

 

PROFESSOR(A): ANA CAROLINE DA SILVA GOMES 

 

 

UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama 

 

 

 

 

4- JUSTIFICATIVA 

 

 

Pensando no Teatro Experimental do Negro (TEN), na década de 1940, liderado por Abdias 

do Nascimento que compreendeu a importância de um teatro que expressasse o poder e o 

vigor da criação artística da população negra deste país. Este projeto tem como o maior 

marco a Frente Negra Brasileira, que elegeu como um de seus compromissos a luta por uma 

educação que olhasse a História da África e dos povos negros, sem dúvida começa aqui o 

percurso histórico de movimentos significativos das artes performáticas negras brasileiras. 

A Frente Negra Brasileira discutiu a formação global das pessoas negras, indicando 

politicas públicas que ja se constituíam como as primeiras propostas de ação afirmativa no 

Brasil. 

Desse rico processo resulta a lei n° 10.639, em 9 de Janeiro de 2003, alterando a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e tornando obrigatório o ensino da história 

e da cultura africana e afro-brasileira, a partir do Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação da Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana que aponta em estabelecer uma 

educação plural e inclusiva que contemple a História da África e dos povos negros no 

combate as práticas discriminatórias sofridas pelas crianças no ambiente escolar. 

Considerando a prática do teatro do oprimido de Augusto Boal, que trata a (des) 

mecanização física e intelectual dos atores e não atores e a busca de uma 

democratização dos meios de produção teatral, o projeto está plenamente orientado para as 

relações socias em diversidade, as quais requerem o reconhecimento e a valorização da 

contribuição da comunidade como um todo 



para formação social brasileira. Trata-se de evidenciar nas notícias midiáticas situações-

problema que retira a humanidade da população negra, notícias que questionam a 

humanidade desta população como corpo memória deste país, urge a necessidade de ampliar 

as possibilidades e aprofundamentos das identidades negras para que possamos 

reconfigurar narrativas de grupos historicamente marginalizados. Dessa forma penso que 

serão importantes os seguintes questionamentos acerca dessa problemática histórica: quais 

foram os papeis reservados para atores negros na dramaturgia brasileira? Quais as formas 

das expressões teatrais desses artistas? 

Desse modo procuramos destacar as tensões e os limites relacionados às condições 

relativas aos processos de criatividade das produções artísticas negras, forjadas com base 

de submissão, subserviência e da erotização dos corpos negros, que subestimam sua 

capacidade de relatar e de participar da sociedade, materialmente e intelectualmente. 

 

A tendência mais geral é a da negação da existência de uma identidade negra brasileira 

que tem um caráter estratégico de racismo epistêmico1, de conjuntos populacionais 

negros. Exclui a possibilidade da cultura negra e remete às evidências marcantes para o 

campo das exceções em via do desaparecimento, no campo das resistências culturais e dos 

grupos folclóricos. Para que possamos decodificar dados do veículo de comunicação da 

ideologia branca, que privilegiam ideais e valores eurocêntricos, os quais tentam negar e 

restringir de maneira fragmentada o i1pleno direito de expressão da identidade negra e de 

sua cidadania, o empenho é o de pensá-los como sujeitos fundamentais para a reescrita da 

história brasileira e do mundo como corpo da memória cultural deste país, visando eliminar 

as imagens negativas de fragilidade e de fraqueza da população negra deixadas pela 

historiografia oficial da época escravista e colonial e procurando substituir por uma tarefa 

difícil: a de promover a denúncia dos equívocos sobre a imagem do negro. 

 

 

 

1 1 Sexismo/racismo epistêmico: Inferiorização dos conhecimentos produzidos por 

homens e mulheres de todo o planeta, (incluindo as mulheres ocidentais) tem dotado os 

homens ocidentais do privilégio de definir o que é verdade, o que é a realidade e o que é 

melhor para os demais. Professor Ramón Grosfoguel, do departamento de Estudos 

étnicos da Universidade da Califórnia – Berkeley. Revista Sociedade e Estado. Volume 

31 Número 1. janeiro/abril 2016. 



 

Este posicionamento difere substancialmente das abordagens que os levam a serem 

vistos como meros coadjuvantes, as africanidades não podem ser confundidas como 

apenas uma contribuição no universo artístico da produção crítica e da história da arte, ou 

somente como parte contribuinte da paisagem nacional, considerando-se que os artistas 

negros no Brasil foram e são negligenciados pela cor de suas peles. 

 

5- OBJETIVOS 

 

 

 

5.1 - OBJETIVOGERAL 

 

Desenvolver memória afetiva nos estudantes trazendo referências e compreensões das 

raízes afro-brasileira, buscando incluir as contribuições do continente africano e da 

diáspora africana como patrimônio cultural da humanidade, a fim de desconstruir 

esteriótipos critalizados no imaginario brasileiro sobre o lugar do negro no teatro e na 

televisão brasileira. 

 

6.2- Objetivos específicos 

 

 

 

✓ Formular linguagens estéticas que confrontem termos pejorativos e 

discriminatórios. 

✓ Promover a formação de intérpretes, diretores e técnicos. 

 

✓ Revelar o potencial cênico dos estudantes com o propósito de incluir as artes 

negras no conceito estético brasileiro. 

✓ Reabilitar identidades na busca da herança cultural de origem africana. 

 

✓ Viabilizar  manifestações teatrais  autônomas, livres  das imposições 

culturais e financeiras que privilegiam valores eurocêtricos. 

 

 

 

 

6- CONTEÚDOS: 

 

 

 

• Conceito de Arte; Estudo sobre os elementos da linguagem teatral 



como linguagens artísticas e de comunicação. 

• Conceito de Raça, como uma construção política e social. 

 

• Manifestações culturais afrobrasileiras e indígenas. 

 

• Histórias de resistências de povos indígenas e afro-brasileiros com 

identificação de elementos cênicos de obra dramática. 

• Análise da vida e obra de Abdias do Nascimento, o idealizador do Teatro 

Experimental do Negro. 

• Leitura dramática de textos de autores negros. 

 

• Consciência corporal: postura, lateralidade,locomoção, respiração, tônus, 

relaxamento. 

• Desestruturação de termos racistas por meio do estudo sobre o movimento 

Afrofuturismo. 

• Leitura sobre o Teatro do Oprimido de Augusto Boal. 

 

• Análise quantitativa sobre a atuação dos atores negros nas diversas 

linguaguens da indústria fonográfica, bem como de noticiários que 

legitimam, banalizam e tentam naturalizar as diferenças socias e culturais 

do povo preto por fatores genéticos e biológicos, isto é, na natureza. 

 

 

 

 

CARGA HORÁRIA (para validação e registro de frequência) 

 

1h/aula semanal 

 

 

 

PERCURSO FORMATIVO DURANTE O ANO LETIVO 

 

 
1° Bimestre - Construção de jogos dramáticos a partir dos elementos cênicos. Identificando raízes 

ancestrais para produção de personagens, criação de cenários e preparação de atores. 

 

 
2° Bimestre – Estudos dos movimentos expressivos em manifestações cênicas afro-brasileiras: maracatu, 

congada, bumba-meu-boi, capoeia, frevo. Com o intuito de desmistificar preconceitos existentes no 

folclore brasileiro. Palestrante: Poeta e Rapper: Júlia Nara  



 

 
3° Bimestre - Oficina de Construção de personagens a partir das 

contribuições das culturas indígenas e afro-brasileira, marcada pela 

diversidade dentro da noção de dignidade, identidade e expressão.  

Mediadora: Professora e Mestra em Linguística e autora do premiado 

Projeto Mulheres Inspiradoras; Gina Vieira 

 

 

4°Bimestre –  CRIAÇÃO de personagens +  roteiro a partir da História de 

resistência de povos indígenas e afro-brasileiras + Valorização e 

contextualização. Mediação: Professor e Ator Edmar Galiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- METODOLOGIA REMOTA 

 

 

Promover lives (rodas de conversas) ao final de cada aula teórica para conhecer as 

impressões dos estudantes sobre as práticas teatrais. Ao final de duas semanas, a cada duas aulas 

teremos enconcontros virtuais com convidados falando sobre os processos criativos e os desafios 

de protagonizarem debates racias em um país como o nosso que justifica o racismo em falas sobre 

a miscigenação, democratização racial e racismo reverso. 



➢ Os encontros contará com a participação da professora Gina Vieira, Mestra 

em Linguística e autora do premiado Projeto Mulheres Inspiradoras, que 

levantará questões sobre a subjetividade da criança negra dentro do espaço 

escolar, além de nos fazer refletir sobre os possíveis futuros de uma 

equidade racial na educação pública básica. 

 

➢  Levando em consideração que a criação da Lei 10.639/2003 completou 18 

anos neste ano de 2021, teremos a participação do professor, Mestre e ator 

Edmar Galiza, falando sobre a legislação e práticas para a Educação 

Antirracista, expressando os desafios de ser um ator negro no Brasil. 

 

➢ Júlia Nara da Silva do Monte, rapper e educadora social, morada da cidade 

de Samambaia, no Distrito Federal. Participante do projeto “Resistir é 

possível” (UISM) na cidade de Santa Maria / DF e projeto “Asas na 

Colméia” (Penitenciária feminina do Distrito Federal.) Júlia é expoente na 

poesia brasileira e nas reflexões sobre a memória falada e cantada nos 

contextos afrobrasileiros. 

 

➢ Criação de Roteiros vivenciados pelo aluno em seu dia a dia. O registro das 

observações tem como finalidade obter dados sobre o processo educativo, 

reorientar a prática pedagógica e permitir que as crianças avancem no 

processo de aprendizagem. 

 

 

 

É importante que o aluno compreenda o sentido do fazer artístico, para isso será utilizado jogos 

de atenção, observação, improvisação dos elementos da linguagem teatral: espaço cênico (onde – 

em que lugar se passa a ação), dentro do contexto das aulas remotas. Criação de repertórios e 

adaptação de textos teatrais já consagrados pela história, experimentação e/ou encenação de 

textos. Leitura, análise crítica dos “produtos da arte”, além da observação e apreciação da estética 

negra na moda, no cinema, nos quadrinhos a fim de que promova o encontro entre ficção científica, 

tecnologia, ancestralidade e mitologia das manifestações teatrais de rua, no palco, circo, animação, 

performance e manifestações populares. 



8.1- METODOLOGIA PRESENCIAL 

 

 

Os trabalhos acontecerão no coletivo. Por isso acontecerá em grupos, desta maneira desenvolve-

se a comunicação e a expressão entre os alunos, em pequenos grupos para depois fazer a 

apresentação para a turma toda. O corpo é nosso principal objetivo e instrumento para a 

comunicação e expressão. Não podendo esquecer, porém, das limitações físicas de cada estudante, 

tanto motoras como psicológicas, neste contexto o mais importante seja que todos possam se 

expressar e se comunicar com o corpo, independentemente do gênero, se é menino ou menina, 

tamanho, peso ou habilidade motora. 

 

- Palestras sobre: Expressão, dignidade e identidade” – Rapper Júlia Nara 

- Palestra  com a professora Gina Vieira “A subjetividade da criança negra dentro do 

espaço escolar” 

- Mini peças: Falar em público 

- Oficinas de linguagem: Monte a sua peça 

- Oficina de figurino: Adereços teatrais 

- Oficina de rima: descontruindo termos racistas 

 

 

8- ESPAÇOS NÃO CONVENCIONAIS 

 

 

 

Discussões e Debates por meios digitais 

Seminários em live 

Pesquisa 

 

Fórum (Roda Viva) online Revistas 

eletrônica 

Canal no Youtube com trabalhos dos estudantes. Podcasts 

Mídias impressas para estudantes fora da plataforma digital. 

 

 

 

9.1- ESPAÇOS PRESENCIAIS 

 

- CCBB EDUCATIVO: Visita educativa mediada ao Centro Cultural Banco do Brasil – Brasília.  

- Exposição “Performance-poema” – Prof.a Ana Caroline Gomes .  

– Público comunidade escolar. 

- Rodas de conversas: Jogos dramáticos 



- Seminário vocacional – 1,2,3 TESTANDO 

 

 

9- RECURSOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS 

 

 

 

Sabedoria Popular: Oralidade ancestral Livros 

Youtube 

 

Site: Geledés - Instituto da Mulher Negra 

Sites de poesia e artes negras 

Portais de notícia Jornais 

impressos Plataforma sala 

de aula Google Forms 

Google Meet 

 

 

 

10- CULMINÂNCIA ou PRODUTO FINAL 

 

 

 

- Consiste em produzir um site, página no instagram e/ou canal no Youtube em que seja possível 

a ampla disseminação do que foi estudado. 

- Mostra pública por meios de veículos de comunicações e redes sociais. 

 

- Apresentação em Lives 

 

- Apresentação em vídeos 

 

 

11.1- CULMINÂNCIA ou PRODUTO FINAL AULAS PRESENCIAIS 

 

 

- Eventos proporcionados pelo calendário escolar da instituição de ensino 

- Mostra pública para comunidade escolar 



- Apresentação dos trabalhos na Universidade de Brasília. Evento: Semana do educador 

 

 

11- AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS 

 

 

 

- Será feito de forma semanal. 

 

Implicações do projeto: As avaliações se darão através dos eventos e atividades no google 

formulários, engajamento na página do instagram e/ou canal do Youtube, criação de revista eletrônica e 

outros propostos. 

Avaliações: 

 

A avaliação diagnóstica será realizada no ambiente virtual com a entrega de atividades, além da 

interação social e participação em engajamentos nos eventos escolares virtuais. 

 

12.1- AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS AULAS PRESENCIAIS 

- Será feito de forma semanal. 

 

Implicações do projeto: 

 

Avaliação diagnóstica será realizada através de uma atividade prática sobre um elemento do teatro, no 

qual o estudante poderá escolher se fará em forma de performance – interpretação ou prova oral. Cabe 

ao professor avaliar o perfil do aluno para aplicação de tal avaliação. 

Avaliações: 

A avaliação será por meio das apresentações dos trabalhos em grupo, observando o desenvolvimento 

individual de cada aluno. 

 

 

12- PARCERIAS E COLABORADORES 

 

Universidade de Brasília - UnB 

Secretaria de Cultura do DF 

Projeto DONANA 

Gina Vieira 

Edmar Galiza 

Júlia Nara 
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PROJETO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE  MATEMÁTICA

Professor responsável pelo projeto: Paulo Henrique Roriz.

Componente curricular: Matemática.

Séries/Turmas que serão atendidas: 7° Anos.

Nome do projeto: Help da Matemática.

Período de realização do projeto: 08/03/2021 a 22/12/2021.

Coordenador responsável: Tarcísio Ferreira Cavalcante.

Tema central: Matemática - Competências ( eixos norteadores):

● Espaço e forma

● Grandezas e medidas

● Números e operações / Álgebra e funções

● Tratamento das informações



Título: Help da Matemática.

1. Apresentação

Este projeto aponta e tenta sanar as dúvidas que porventura surjam no ensino remoto da

matemática do centro de ensino fundamental 15 do Gama DF (CEF15), procurando por meio

da interdisciplinaridade, estimular o uso do pensamento crítico, científico e experimental,

conectando os saberes cotidianos a acontecimentos de um planeta globalizado, e

correlacionando-os com esse momento atípico que vivemos de pandemia.

2. Problematização

Índice baixo de aprendizado dos alunos na disciplina de matemática, gerados por

diversos fatores, cognitivos, social, familiar, e outros.

3. Tema gerador

Acompanhamento dos Conteúdos de Matemática norteados no Replanejamento do

Currículo em Movimento, para o ensino remoto 2021.

4. Justificativa

Ao observar o déficit de aprendizagem na disciplina de matemática que foi detectado por

meio da avaliação diagnóstica e conforme o desempenho escolar nas escalas de proficiência

mais elevadas na prova SAEB 2019, faz-se necessário o Acompanhamento Pedagógico em

Matemática a fim de contemplar a formação contínua e integral do aluno em grande parte das

suas especificidades.

Nesse projeto, o aluno será motivado a exercitar a capacidade de leitura e interpretação

de situações matemáticas diversas, além de transformar com segurança e tranquilidade a

linguagem escrita em linguagem matemática. O projeto poderá contemplar as devidas medidas

para suprir as demandas - observadas ao longo dos diagnósticos - e dos resultados alcançados

nas avaliações internas e externas, após as observações realizadas quanto aos descritores que

apontaram índices mais baixos - o que indica a necessidade de intensificação dos estudos na



disciplina através do Acompanhamento Pedagógico em Matemática.

Ressalta-se que o Acompanhamento Pedagógico em Matemática é parte obrigatória da

grade curricular.

5. Objetivos

5.1 Objetivo geral

Reparar, na medida do possível, os prejuízos causados pela pandemia do Coronavírus,

na aprendizagem dos estudantes dos 7° anos do CEF 15 (Centro de Ensino Fundamental) do

Gama, atuando com ênfase nas dificuldades apresentadas nas provas externas e nos

diagnósticos internos, por meio dos resultados que apresentaram baixo índice de

aproveitamento, com foco nos descritores, encaixados em cada eixo temático, alinhando-os

com o currículo em movimento. Intervindo, dessa forma, nas dificuldades apresentadas, por

meio de atividades remotas diferenciadas como práticas pedagógicas lúdicas, utilização do

raciocínio lógico matemático, por intermédio de jogos, Quiz, dinâmicas, envolvimento do aluno

com o uso da prática, inserindo, sempre que possível tais instrumentos nas atividades

propostas ao longo do ano, e auxiliando no acompanhamento do desempenho com avaliações

contínuas - norteadas pelas maiores dificuldades apresentadas em cada etapa - estimulando a

melhora gradativa do desempenho dos alunos. Dessa forma busca-se uma melhor eficiência no

processo de ensino e aprendizagem.

OBS: Objetivos sujeitos à mudanças, se necessário, para adequação às novas

situações não previstas.

5.2 Objetivos específicos

● Em busca de atender os anseios dos objetivos gerais, deve-se elaborar uma proposta de

trabalho participativo , interativa, prazerosa que estimula a curiosidade e desejo de aprender.

● Melhorar os resultados alcançados nas avaliações internas e externas ( SIPAE /DF, SAEB e

OBMEP ).

● Promover o acompanhamento para complementar o que é ministrado na plataforma AVA ou

no período normal de sala de aula de forma contínua e paralela, com o intuito de melhorar os

índices de aprendizagem atual, trabalhando de forma diversificada observando as

necessidades de cada aluno.

● Trabalhar os conteúdos de forma que se tornem, diversificados, contextualizados e baseados

na realidade social em que o alunato está inserido.



● Promover ações que produzam ao aluno a autonomia, a criatividade e a cooperação.

● Retomadas e revisões dos conteúdos da base comum.

OBS: Objetivos sujeitos à mudanças, se necessário, para adequação às novas situações não

previstas.

6. Conteúdos

1° BIMESTRE

● Diagnóstico

● Porcentagem

● Acréscimos e decréscimos simples

● Transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano: multiplicação das

coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à

origem.

2° BIMESTRE

● Simetria de translação, rotação e reflexão.

● Circunferência como lugar geométrico.

● Circunferência como lugar geométrico.

● Definição e construção de triângulo equilátero e quadrado Relações entre ângulos internos e

externos.

● Cálculo de volume de    paralelepípedos de faces retangulares.

● Relação entre volume e capacidade.

● Cálculo das áreas de figuras planas

3° BIMESTRE

● Pesquisa amostral e pesquisa censitária: características, planejamento, coleta e organização

de dados, construção de tabelas e de gráficos e interpretação das informações.

● Identificação, classificação e construção de gráficos e tabelas.



● Gráficos de setores: interpretação, pertinência e construção para representar conjunto de

dados.

4° BIMESTRE

● Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.

● Operações, expressões e sentenças matemáticas.

● Conjunto universo e conjunto verdade.

● Resolução de situações-problema.

● Equações de 1º grau com duas variáveis.

● Sistema de equações de 1º grau com duas variáveis.

7. Metodologia

7.1 Método

As aulas semanais serão divididas da seguinte forma:

● Acompanhamento remoto com aulas teóricas e quando for possível aulas práticas.

● Auxiliar e apoiar os demais Projetos Escolares.

Além disso, serão utilizados os seguintes instrumentos avaliativos com intuito de contribuir no

processo de aprendizagem, utilizando avaliação contínua formativa, no qual obedecerá aos

critérios abaixo:

● Perfil da turma.

● Entrega das atividades realizadas.

● Pela participação nas aulas remotas e presenciais.

● Pela participação nos Projetos da escola.

● Organização dos materiais e disciplina de estudos.

● Aula expositiva dialogada

● Aulas orientadas

● Discussão e debates

● Ensino com pesquisa



● Estudo de texto

● Filmes e vídeos

● Jogos

● Oficinas

● Resolução de exercícios: ( Provas   externas - SIPAE /DF, SAEB e OBMEP )

● Solução de exercícios Simulados

● Aplicativos pedagógicos

● Aplicativos pedagógicos

● Fórum de dúvidas - Help da Matemática (Telegram)

● Outros…

7.2 Local

As aulas serão mediadas da nossa residência, através das plataformas

pedagógicas:oficiais:

● Google Classroom

● Google Meet

● Zoom

Plataformas de suportes e recursos pedagógicos:

● Google Forms

● Google Docs

● Google Apresentações

● WhatsApp

● Telegram

● Kahoot

● Quiz

● Facebook



● Instagram

● YouTube

● Jamboard

● Geogebra

● Matemática fácil

● Aprender Matemática

Observação: Assim que o ensino migrar para a modalidade “ híbrida “, utilizarei as salas

de aula do colégio, para ministrar aulas expositivas no quadro, além de utilizar os outros

espaços físicos pertinentes ao estudo dos diversos conteúdos ( bibliotecas, laboratórios, sala

de vídeos…).

7.3 Profissional

Paulo Henrique Roriz  – Acompanhamento Pedagógico em Matemática

7.4 Plano de Ação

Utilização de atividades interativas e lúdicas, seguindo os seguintes recursos

didático-pedagógicos:

Alunos com acessibilidade remota

● Computador, celular, tablet ou outro recurso tecnológico que o aluno disponha para acesso

às plataformas.

Alunos sem acessibilidade remota

● Papel quadriculado.

● Papel A4.

● Esquadro.

● Transferidor.

● Compasso.

● Régua.

● Tesoura.



● Cartolina.

● Cola.

● Palitos de Picolé.

● Pacote de Canudos.

● Rolo de barbante.

● Jogos matemáticos.

A culminância do projeto será:

Semestralmente.

Observação: Diante do cenário atual de Pandemia , caso haja necessidade, a

culminância será feita virtualmente através do Google Meet ou alguma outra plataforma virtual.

7.5 Cronograma

Ênfase em quatro eixos norteadores:

● Espaço e forma

● Grandezas e medidas

● Números e operações / Álgebra e funções

● Tratamento de informações

1° BIMESTRE

● Espaço e forma

● Grandezas e medidas

● Números e operações / Álgebra e funções

● Tratamento de informações

2° BIMESTRE

● Espaço e forma

● Grandezas e medidas

● Números e operações / Álgebra e funções



● Tratamento de informações

3° BIMESTRE

● Espaço e forma

● Números e operações / Álgebra e funções

● Tratamento de informações

4°BIMESTRE

● Números e operações / Álgebra e funções

● Tratamento de informações

8. Resultados da Aprendizagem

Alcançar um resultado final satisfatório, das aulas virtuais trabalhadas de forma a unificar

os temas matemáticos mais importantes aos conhecimentos prévios dos estudantes,

Incentivando assim, o alunato a se familiarizar e participar das provas internas e externas (

SIPAE /DF, SAEB, OBMEP entre outras ), bem como dos eventos e projetos escolares do

CEF15.

9 .Revisão bibliográfica

Construir um trabalho que esteja em consonância com a realidade de cada estudante.

Trabalhando em parceria com os outros profissionais do CEF 15 os temas que façam a ligação

da escola com a comunidade escolar. Objetivando um melhor aproveitamento dos conteúdos

nas provas de larga escala, mas não esquecendo de valorizar principalmente o aspecto

humano e motivacional, que tanto tem nos afligido nessa pandemia. Lembrando que está

previsto na Base Nacional Comum Curricular que é um documento que determina os direitos de

aprendizagem de todo aluno e possui 10 Competências Gerais que operam como um

delineador, e a competência número 5 diz: “Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de

informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas

sociais(incluindo as escolares)para se comunicar, acessar e disseminar informações , produzir

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e

coletiva.” (Competência número 5 da BNCC) disponível em:

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundam

entos/193-tecnologias-digitais-da-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-possibilidade

s.



10. Acompanhamento e avaliação

10.1 Acompanhamento

O acompanhamento das aprendizagens, será feito de forma semanal.

10.2 Implicações do projeto

Serão utilizados os seguintes instrumentos avaliativos com intuito de contribuir no

processo de aprendizagem, utilizando avaliação contínua formativa, no qual obedecerá aos

critérios abaixo:

● Perfil da turma.

● Entrega das atividades realizadas.

● Pela participação nas aulas remotas e presenciais.

● Pela participação nos Projetos da escola.

● Organização dos materiais e disciplina de estudos.

Além desses instrumentos, serão utilizados outros recursos para a avaliação das

aprendizagens:

● Atividades didáticas.

● Exercícios de “fixação”.

● Testes.

● Simulados.

● Trabalhos.

● Jogos pedagógicos.

● Textos explicativos.

● Participação em experimentos.

● Pesquisas na internet.

10.3 Avaliações

A avaliação diagnóstica será realizada por meio do ambiente virtual com a entrega das

atividades, interações sociais e participação e engajamento do alunato nos eventos escolares



(presenciais, híbridos ou remotos).

Observação: A avaliação será contínua e processual, ao longo de todo o processo

formativo.
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PROJETO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE  MATEMÁTICA

Professor responsável pelo projeto: Paulo Henrique Roriz.

Componente curricular: Matemática.

Séries/Turmas que serão atendidas: 7° Anos.

Nome do projeto: Help da Matemática.

Período de realização do projeto: 08/03/2021 a 22/12/2021.

Coordenador responsável: Tarcísio Ferreira Cavalcante.

Tema central: Matemática - Competências ( eixos norteadores):

● Espaço e forma

● Grandezas e medidas

● Números e operações / Álgebra e funções

● Tratamento das informações
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Título: Help da Matemática.

1. Apresentação

Este projeto aponta e tenta sanar as dúvidas que porventura surjam no ensino remoto da

matemática do centro de ensino fundamental 15 do Gama DF (CEF15), procurando por meio

da interdisciplinaridade, estimular o uso do pensamento crítico, científico e experimental,

conectando os saberes cotidianos a acontecimentos de um planeta globalizado, e

correlacionando-os com esse momento atípico que vivemos de pandemia.

2. Problematização

Índice baixo de aprendizado dos alunos na disciplina de matemática, gerados por

diversos fatores, cognitivos, social, familiar, e outros.

3. Tema gerador

Acompanhamento dos Conteúdos de Matemática norteados no Replanejamento do

Currículo em Movimento, para o ensino remoto 2021.

4. Justificativa

Ao observar o déficit de aprendizagem na disciplina de matemática que foi detectado por

meio da avaliação diagnóstica e conforme o desempenho escolar nas escalas de proficiência

mais elevadas na prova SAEB 2019, faz-se necessário o Acompanhamento Pedagógico em

Matemática a fim de contemplar a formação contínua e integral do aluno em grande parte das

suas especificidades.

Nesse projeto, o aluno será motivado a exercitar a capacidade de leitura e interpretação

de situações matemáticas diversas, além de transformar com segurança e tranquilidade a

linguagem escrita em linguagem matemática. O projeto poderá contemplar as devidas medidas

para suprir as demandas - observadas ao longo dos diagnósticos - e dos resultados alcançados

nas avaliações internas e externas, após as observações realizadas quanto aos descritores que

apontaram índices mais baixos - o que indica a necessidade de intensificação dos estudos na

disciplina através do Acompanhamento Pedagógico em Matemática.



Ressalta-se que o Acompanhamento Pedagógico em Matemática é parte obrigatória da

grade curricular.

5. Objetivos

5.1 Objetivo geral

Reparar, na medida do possível, os prejuízos causados pela pandemia do Coronavírus,

na aprendizagem dos estudantes dos 7° anos do CEF 15 (Centro de Ensino Fundamental) do

Gama, atuando com ênfase nas dificuldades apresentadas nas provas externas e nos

diagnósticos internos, por meio dos resultados que apresentaram baixo índice de

aproveitamento, com foco nos descritores, encaixados em cada eixo temático, alinhando-os

com o currículo em movimento. Intervindo, dessa forma, nas dificuldades apresentadas, por

meio de atividades remotas diferenciadas como práticas pedagógicas lúdicas, utilização do

raciocínio lógico matemático, por intermédio de jogos, Quiz, dinâmicas, envolvimento do aluno

com o uso da prática, inserindo, sempre que possível tais instrumentos nas atividades

propostas ao longo do ano, e auxiliando no acompanhamento do desempenho com avaliações

contínuas - norteadas pelas maiores dificuldades apresentadas em cada etapa - estimulando a

melhora gradativa do desempenho dos alunos. Dessa forma busca-se uma melhor eficiência no

processo de ensino e aprendizagem.

OBS: Objetivos sujeitos à mudanças, se necessário, para adequação às novas

situações não previstas.

5.2 Objetivos específicos

● Em busca de atender os anseios dos objetivos gerais, deve-se elaborar uma proposta de

trabalho participativo , interativa, prazerosa que estimula a curiosidade e desejo de aprender.

● Melhorar os resultados alcançados nas avaliações internas e externas ( SIPAE /DF, SAEB e

OBMEP ).

● Promover o acompanhamento para complementar o que é ministrado na plataforma AVA ou

no período normal de sala de aula de forma contínua e paralela, com o intuito de melhorar os

índices de aprendizagem atual, trabalhando de forma diversificada observando as

necessidades de cada aluno.

● Trabalhar os conteúdos de forma que se tornem, diversificados, contextualizados e baseados

na realidade social em que o alunato está inserido.

● Promover ações que produzam ao aluno a autonomia, a criatividade e a cooperação.



● Retomadas e revisões dos conteúdos da base comum.

OBS: Objetivos sujeitos à mudanças, se necessário, para adequação às novas situações não

previstas.

6. Conteúdos

1° BIMESTRE

● Diagnóstico

● Porcentagem

● Acréscimos e decréscimos simples

● Transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano: multiplicação das

coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à

origem.

2° BIMESTRE

● Simetria de translação, rotação e reflexão.

● Circunferência como lugar geométrico.

● Circunferência como lugar geométrico.

● Definição e construção de triângulo equilátero e quadrado Relações entre ângulos internos e

externos.

● Cálculo de volume de    paralelepípedos de faces retangulares.

● Relação entre volume e capacidade.

● Cálculo das áreas de figuras planas

3° BIMESTRE

● Pesquisa amostral e pesquisa censitária: características, planejamento, coleta e organização

de dados, construção de tabelas e de gráficos e interpretação das informações.

● Identificação, classificação e construção de gráficos e tabelas.

● Gráficos de setores: interpretação, pertinência e construção para representar conjunto de



dados.

4° BIMESTRE

● Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.

● Operações, expressões e sentenças matemáticas.

● Conjunto universo e conjunto verdade.

● Resolução de situações-problema.

● Equações de 1º grau com duas variáveis.

● Sistema de equações de 1º grau com duas variáveis.

7. Metodologia

7.1 Método

As aulas semanais serão divididas da seguinte forma:

● Acompanhamento remoto com aulas teóricas e quando for possível aulas práticas.

● Auxiliar e apoiar os demais Projetos Escolares.

Além disso, serão utilizados os seguintes instrumentos avaliativos com intuito de contribuir no

processo de aprendizagem, utilizando avaliação contínua formativa, no qual obedecerá aos

critérios abaixo:

● Perfil da turma.

● Entrega das atividades realizadas.

● Pela participação nas aulas remotas e presenciais.

● Pela participação nos Projetos da escola.

● Organização dos materiais e disciplina de estudos.

● Aula expositiva dialogada

● Aulas orientadas

● Discussão e debates

● Ensino com pesquisa

● Estudo de texto



● Filmes e vídeos

● Jogos

● Oficinas

● Resolução de exercícios: ( Provas   externas - SIPAE /DF, SAEB e OBMEP )

● Solução de exercícios Simulados

● Aplicativos pedagógicos

● Aplicativos pedagógicos

● Fórum de dúvidas - Help da Matemática (Telegram)

● Outros…

7.2 Local

As aulas serão mediadas da nossa residência, através das plataformas

pedagógicas:oficiais:

● Google Classroom

● Google Meet

● Zoom

Plataformas de suportes e recursos pedagógicos:

● Google Forms

● Google Docs

● Google Apresentações

● WhatsApp

● Telegram

● Kahoot

● Quiz

● Facebook

● Instagram



● YouTube

● Jamboard

● Geogebra

● Matemática fácil

● Aprender Matemática

Observação: Assim que o ensino migrar para a modalidade “ híbrida “, utilizarei as salas

de aula do colégio, para ministrar aulas expositivas no quadro, além de utilizar os outros

espaços físicos pertinentes ao estudo dos diversos conteúdos ( bibliotecas, laboratórios, sala

de vídeos…).

7.3 Profissional

Paulo Henrique Roriz  – Acompanhamento Pedagógico em Matemática

7.4 Plano de Ação

Utilização de atividades interativas e lúdicas, seguindo os seguintes recursos

didático-pedagógicos:

Alunos com acessibilidade remota

● Computador, celular, tablet ou outro recurso tecnológico que o aluno disponha para acesso

às plataformas.

Alunos sem acessibilidade remota

● Papel quadriculado.

● Papel A4.

● Esquadro.

● Transferidor.

● Compasso.

● Régua.

● Tesoura.

● Cartolina.



● Cola.

● Palitos de Picolé.

● Pacote de Canudos.

● Rolo de barbante.

● Jogos matemáticos.

A culminância do projeto será:

Semestralmente.

Observação: Diante do cenário atual de Pandemia , caso haja necessidade, a

culminância será feita virtualmente através do Google Meet ou alguma outra plataforma virtual.

7.5 Cronograma

Ênfase em quatro eixos norteadores:

● Espaço e forma

● Grandezas e medidas

● Números e operações / Álgebra e funções

● Tratamento de informações

1° BIMESTRE

● Espaço e forma

● Grandezas e medidas

● Números e operações / Álgebra e funções

● Tratamento de informações

2° BIMESTRE

● Espaço e forma

● Grandezas e medidas

● Números e operações / Álgebra e funções

● Tratamento de informações



3° BIMESTRE

● Espaço e forma

● Números e operações / Álgebra e funções

● Tratamento de informações

4°BIMESTRE

● Números e operações / Álgebra e funções

● Tratamento de informações

8. Resultados da Aprendizagem

Alcançar um resultado final satisfatório, das aulas virtuais trabalhadas de forma a unificar

os temas matemáticos mais importantes aos conhecimentos prévios dos estudantes,

Incentivando assim, o alunato a se familiarizar e participar das provas internas e externas (

SIPAE /DF, SAEB, OBMEP entre outras ), bem como dos eventos e projetos escolares do

CEF15.

9 .Revisão bibliográfica

Construir um trabalho que esteja em consonância com a realidade de cada estudante.

Trabalhando em parceria com os outros profissionais do CEF 15 os temas que façam a ligação

da escola com a comunidade escolar. Objetivando um melhor aproveitamento dos conteúdos

nas provas de larga escala, mas não esquecendo de valorizar principalmente o aspecto

humano e motivacional, que tanto tem nos afligido nessa pandemia. Lembrando que está

previsto na Base Nacional Comum Curricular que é um documento que determina os direitos de

aprendizagem de todo aluno e possui 10 Competências Gerais que operam como um

delineador, e a competência número 5 diz: “Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de

informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas

sociais(incluindo as escolares)para se comunicar, acessar e disseminar informações , produzir

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e

coletiva.” (Competência número 5 da BNCC) disponível em:

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundam

entos/193-tecnologias-digitais-da-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-possibilidade

s.

10. Acompanhamento e avaliação



10.1 Acompanhamento

O acompanhamento das aprendizagens, será feito de forma semanal.

10.2 Implicações do projeto

Serão utilizados os seguintes instrumentos avaliativos com intuito de contribuir no

processo de aprendizagem, utilizando avaliação contínua formativa, no qual obedecerá aos

critérios abaixo:

● Perfil da turma.

● Entrega das atividades realizadas.

● Pela participação nas aulas remotas e presenciais.

● Pela participação nos Projetos da escola.

● Organização dos materiais e disciplina de estudos.

Além desses instrumentos, serão utilizados outros recursos para a avaliação das

aprendizagens:

● Atividades didáticas.

● Exercícios de “fixação”.

● Testes.

● Simulados.

● Trabalhos.

● Jogos pedagógicos.

● Textos explicativos.

● Participação em experimentos.

● Pesquisas na internet.

10.3 Avaliações

A avaliação diagnóstica será realizada por meio do ambiente virtual com a entrega das

atividades, interações sociais e participação e engajamento do alunato nos eventos escolares

(presenciais, híbridos ou remotos).



Observação: A avaliação será contínua e processual, ao longo de todo o processo

formativo.
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Parecer da Coordenação Pedagógica quanto à relevância do projeto:



Projeto bem elaborado, não visualizei erros na escrita e está na formatação a qual o professor foi

orientado.
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