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Apresentação

O projeto político pedagógico (PPP) do CEF 410 Norte representa um

documento vivo que traduz o pensamento de representantes da comunidade

escolar: corpo docente e discente, membros da Associação Pais e Mestres e do

Conselho Escolar, assistentes, servidores e direção. Em busca de uma excelência

no fazer diário, nos propomos a implementá-la enriquecendo, inovando e

contextualizando, tornando explícito seu caráter flexível, dinâmico e vivenciando a

gestão democrática em toda sua amplitude.

Entendemos que o PPP é um documento no qual as ações pedagógicas, bem

como todo o aparato que as estruturam, podem ser organizadas e planejadas de

modo a contribuir para o desenvolvimento de atividades que atendam de forma mais

democrática aos anseios da comunidade escolar. Em nossa unidade escolar, o

projeto é constantemente pensado e repensado a partir da interação de todos os

membros da comunidade em reuniões de pais, semanas pedagógicas, dias letivos

temáticos, conversas entre alunos e professores, ou mesmo por meio de

questionários investigativos como os anexados ao final deste documento.

Participaram diretamente da revisão e atualização deste documento a diretora

Laudimira Vieira, a vice-diretora Rubéria da Silva Caminha de Menezes, a

orientadora pedagógica Sabhata Salomoni. Os docentes colaboraram com os

planejamentos bem como com os documentos elaborados em coordenação coletiva

e discussões e sugestões ao longo de todo o processo.

Destaca-se que todo este trabalho fundamenta-se nos Parâmetros

Curriculares Nacionais [1], Diretrizes Pedagógicas, Currículo em Movimento do

Distrito Federal [2], Replanejamento Curricular [3]. Procuramos orientá-la de forma

que atenda às necessidades do contexto histórico-social ao qual está inserida e de

forma que contemple todos os segmentos que compõem a comunidade escolar.

A contemplação dos Temas Transversais e a execução dos projetos

interdisciplinares aqui propostos visam orientar a educação escolar no
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comprometimento com a cidadania. Objetivando a formação de um indivíduo digno,

atuante, com igualdade de direitos e corresponsabilidade pela vida social, princípios

estes estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais.

A proposta curricular estabelecida privilegia as aprendizagens

significativas e a construção de conhecimentos, envolvendo a ética, os valores, os

comportamentos, as artes, as ciências, as tecnologias, as profissões e a ecologia.

Ou seja, atributos intelectuais e cognitivos necessários para agir eficiente em

qualquer situação da vida de cada ser humano.

Os projetos desenvolvidos durante este ano letivo pretendem viabilizar os

objetivos discriminados, envolvendo todos os representantes da comunidade escolar

e proporcionando a cada um, prazer em participar e a consequente eficácia no

trabalho. Relacionando princípios e operacionalização, teoria e prática, planejamento

e ação, poderemos desenvolver a proposta pedagógica alcançando o sucesso

escolar e buscando alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade.

Este Projeto Político Pedagógico, necessariamente é continuidade do anterior

e foi redesenhado em acordo com as necessidades apresentadas e/ou em acordo

com as demandas que advém a cada ano relacionadas às especificidades,

singularidades de todos os alunos, professores, profissionais, famílias, metas

governamentais, bem como, contexto histórico.

Em 2021, ainda em meio à pandemia de Covid-19 que trouxe um cenário

extremamente desafiador para a educação, os profissionais do CEF 410 Norte por

meio do aprendizado continuado e da busca por inovação têm conseguido

desempenhar suas funções via educação mediada por tecnologia.

Por este documento, assumimos o compromisso junto à SEEDF/CRE PPC de

implantar ações responsáveis com um olhar particular para nossos estudantes,

estejam eles estudando de forma virtual ou por meio do material impresso, com a

aplicação dos princípios de paridade e equidade, promovendo respeito ao

desenvolvimento, avaliações como meio de compreensão do processo de

aprendizagem e planejamento coletivo, preconizados pelo 3º Ciclo para as

aprendizagens.
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Nosso esforço, neste momento, é o de juntos refletirmos sobre as nossas

práticas educativas, avaliarmos as finalidades da escola e buscarmos soluções que

atinjam os objetivos geral e específicos propostos pelo CEF 410 Norte, sempre

pautados na aprendizagem dos educandos. Isto significa avaliar se a escola está, de

fato, cumprindo a sua função social, especialmente no contexto histórico de

pandemia. E qual é a sua função social neste momento? É o que queremos

explicitar com este Projeto.
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Histórico

O CEF 410 Norte foi criado em 07 de novembro 1974 (a época Escola

Classe 409 norte), pelo processo nº 22.385/74 pertencente à Rede Oficial do

Distrito Federal, para receber alunos do pré-escolar à 4ª série. Está situado na

SQN 410 – Área Especial - Brasília – DF, registrado sob o

CNPJ-00417394/0001-88, telefone: (61) 39013093, e-mail: cef410n@gmail.com,

Instagran: @cef410norte, facebook: CEF 410 norte.

Dezoito anos após sua fundação, a partir de 1992, passou a atender alunos

de 5ª e 6ª série, em 1995 ampliou o atendimento aos alunos de 5ª a 8ª série, nos

turnos matutino e vespertino, e alunos da E.J.A. – Anos finais do ensino

fundamental, no turno noturno.

Em 10 de dezembro de 2009, no DODF nº 238, pág.6, Portaria 492, de

09/12/2009, a Escola Classe 409 Norte, passou oficialmente a ser chamada de

Centro de Ensino Fundamental 409 Norte, pois passou a ofertar somente os anos

finais do Ensino Fundamental. Devido à localização da escola, durante a gestão

das professoras Cleici Terezinha e Viviane, diretora e vice-diretora, foi solicitado

junto à SEDF a mudança do nome de Escola Classe 409 Norte para Centro de

Ensino Fundamental 410 Norte. Assim, em fevereiro de 2011 a alteração foi

publicada no DODF nº 33, pág.2, Portaria nº 15 de 15/02/2011.

Essas mudanças no atendimento justificaram-se pelo decréscimo na

procura pelo ensino fundamental de anos iniciais e a concomitante necessidade

de oferta dos anos finais do Ensino Fundamental. Por ter sido inicialmente

projetada para ser uma escola classe e atender exclusivamente ao público do

ensino infantil, a unidade escolar conta com espaços pequenos, como salas de

aula com aproximadamente 43,74 m², além de não possuir áreas como quadra

poliesportiva.

Também, espaços fundamentais como o da biblioteca não estavam

incluídos no projeto original. A biblioteca Machado de Assis, que atende a

unidade escolar hoje, foi fundada em 22 de março de 1977 e funcionou
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provisoriamente em uma sala de aula até o ano de 1995. A partir dessa data o

espaço ficou fechado, sem manutenção e sem condições de uso. Em 1996 a

equipe gestora responsável pela direção solicitou a SEE/DF a reativação do

espaço que foi retomada em 1997.A servidora Edinete Aparecida de França,

com a ajuda da estagiária de biblioteconomia Kênia de Brito, foram as

responsáveis pela organização do espaço que em 2003 foi ampliado ao ser

alocado na sala de múltiplas funções da escola.

No primeiro trimestre de 2021, uma reforma geral na biblioteca foi

executada. Desta vez, com projeto arquitetônico que contemplou um

laboratório de informática no interior da mesma, veja Figura 1.

Figura 1: Projeto arquitetônico da Biblioteca Machado de Assis, 2021.

O novo laboratório de informática do CEF 410 Norte possibilitará a

execução de projetos na área de robótica, como o Projeto Meninas.comp, bem

como, dar continuidade à informatização do fazer pedagógico da escola. Este,
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potencializado durante a pandemia de Coronavírus, mas continuará após a

retomada das atividades presenciais.

Ainda no primeiro trimestre do ano de 2021, após inspeção feita pela

Secretaria de Educação a pedido da direção do CEF 410 Norte, foi constatada

a obsolescência da instalação elétrica da escola, ainda da época da fundação,

em 1974. Identificaram-se diversos riscos à vida e à saúde de nossa

comunidade escolar. Rapidamente, foi providenciada uma reforma geral na

estrutura elétrica.

Ainda neste ano, será realizada uma reforma que transformará a antiga

cantina da escola em um laboratório de ciências. A cantina encontra-se

fechada desde 2019 após a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação

analisar ação civil pública ajuizada em 2012 e entender que deveria haver

licitação para a instalação das lanchonetes [1]. A estrutura física do CEF 410

Norte  está detalhada na Tabela 1.

Tabela 1: Estrutura física do CEF 410 Norte

I- Estrutura física Quantidade

Salas de aula 08

Biblioteca 01

Banheiro para funcionários
02 sendo  01 masculino e 01

feminino.

Banheiro de estudantes
02 sendo  01 masculino e 01

feminino.

Sala de reunião 01

Sala de professores 01

Sala de coordenadores 01

Sala do supervisor administrativo 01

Sala de orientação educacional 01

Sala de mecanografia 01
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Sala de recurso 01

Sala de ensino especial 01

Laboratório de informática 01

Sala de Direção e Vice-direção 01

Sala de funcionários de

conservação e limpeza
01

Depósito 01

O Centro de Ensino Fundamental 410 Norte é uma instituição

comprometida com o amplo desenvolvimento socioeducacional de seus

estudantes. Desde sua fundação, realiza projetos e iniciativas que visavam

colocar a instituição em sintonia com as questões do seu tempo, a fim de

desenvolver as aprendizagens e ampliar o horizonte dos estudantes e por

consequência, torná-los sujeitos ativos na construção do conhecimento, bem

como, cidadãos mais humanos e conscientes.

Na Tabelas 2 e na Tabela 3 pode-se conhecer nossa equipe de servidores,
funcionários e professores.

Tabela 2: Servidores e funcionários

Diretor Laudimira Vieira Maciel Viana

Vice-diretora Rubéria da Silva Caminha de Menezes

Chefe de

secretaria

Maria Cristina de Albuquerque Matias

Irene Colona dos Santos Passos

Supervisora

pedagógica

Lázara Santana

Coordenadoras

pedagógicas

Elisa Jabur

Floracy Fernandes Costa

10



11

Orientadora

educacional

Sabhata Salomoni

Apoio à direção Ronaldo de Moraes
Mere do Rócio
Denise Maria Pio da Silva

Biblioteca Edinete Aparecida de França
Maria de Fátima Silva Tonelle

Sala de recurso Elaine Paiva Resende
Sandra Tibaes

Classe de

ensino especial

Aryadne Márcia Argôlo Muniz
Eva Pires de Salles

Monitores Pedro Henrique Moura Vieira
Sciammarella

Vigilantes Júnior de Assis Silva
Sósthenes Gomes das Neves
Adilson Benicio
José Roberto Costa Oliveira

Conservação e

limpeza

Edlan Gaspar Rocha
Marilene da Silva Costa
Francisca M. dos Reis
Maria de Fátima Batista Duartes

Maria de Fátima Santos da Silva

Suzy Damasceno Viana

Paulo Cezar de Souza Guimarães.

Copa e cozinha Lena Marta Barbosa Castro
Maria de Lourdes da Silva Nunes
Maria Helena Alves Conrado
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Tabela 3: Corpo Docente
Língua Portuguesa
Maria Delma Carvalho

Miriam Mascolo Santos

Luane Almeida

Mário Lúcio Lacerda

Matemática
Clemente Batista

Jaciene de Abreu

Patrícia Pedras

Carlos Magno

Geografia
Valéria Porto Duro

Sandra Helena

Aguiar Vieira

Língua Inglesa
Janaina Carreiro

Andrea Hartung de

Oliveira Bueno Costa

História
Reginaldo Silva de

Farias

Sônia de Sena Silva

Ciências
Caroline Queiroz

Barcelos

Andrea dos Passos

Serafini Longo

Artes
Leda Maria Machado

Ladeira

Márcio Gomes de

Vasconcelos

Educação Física
Sinfloriano A. C. E.

Soares

Gabriel Felipi de

Paiva
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Diagnóstico da Realidade

A comunidade escolar do CEF 410 Norte é formada basicamente pelo

grupo composto por estudantes e seus familiares/responsáveis legais, bem como

nosso corpo de servidores e funcionários. Estando localizada em uma região central

da Asa Norte, a escola atende atualmente a 453 (quatrocentos e cinquenta e três)

estudantes de faixa etária entre 10 a 16 anos sendo que uma estudante do ensino

especial ultrapassa essa faixa etária.

Neste período de pandemia, o formulário ‘Diagnóstico da Realidade

Escolar dos Estudantes’ foi enviado de forma virtual por meio da plataforma Google

Sala de Aula e por meio do Whatsapp. Os professores conselheiros de cada uma

das turmas estimularam o preenchimento. Apenas 241 estudantes responderam o

questionário,  55,5% do universo.

Destes, 79,7% nasceram no Distrito Federal e os demais em outros

estados brasileiros. A Figura 2 mostra que 29,9% moram no Plano Piloto, poucos

vêm de regiões circunvizinhas como o Lago Norte (6,6%) e Varjão (4,1%). Alguns

são oriundos de cidades satélites como Paranoá (8,3%), Itapoã (11,2%), Sobradinho

(9,5%), São Sebastião (2,9%), Jardim Botânico (3,7%). Ainda, em número um pouco

menor, aqueles de Regiões Administrativas como Lago Sul, Guará, Vicente Pires,

Santa Maria, Estrutural entre outras que juntas totalizam um percentual aproximado

de 9,7%. Chama atenção o quantitativo de 14,1% dos estudantes que marcaram a

opção ‘Outros’ pois não tiveram seu local de moradia contemplado no formulário.
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Figura 2: Onde moram os estudantes do CEF 410 Norte.

Dos estudantes que responderam o formulário de forma online, 93,3%

estudaram em escolas públicas em 2020 e 97,1% moram com os pais.

Aproximadamente 52,3% moram com um a três pessoas na residência; 45,2% de

quatro a seis membros e 2,5% convivem com mais de sete pessoas na residência.

A pandemia da Covid-19 traz, como efeito secundário, o risco de

aumento do trabalho infantil no Brasil. Com as escolas fechadas para prevenir a

transmissão do vírus e a pobreza se acentuando, o trabalho pode parecer,

equivocadamente, uma forma de meninas e meninos ajudarem suas famílias. Mas

ele impacta o desenvolvimento físico e emocional das crianças e pode impedir a

continuidade da educação, reproduzindo ciclos de pobreza nas famílias – além de

ser porta de entrada para uma série de outras violações de direitos, como a violência

sexual. O trabalho infantil é uma forma de violência. Ele atinge crianças e

adolescentes em todo o País e, particularmente, meninas e meninos negros [2]. A

Figura 3 mostra a situação do CEF 410 Norte com relação ao trabalho infantil dos

estudantes que acompanham a escola de forma virtual. Aproximadamente 96,3%

não trabalham e têm os gastos financiados pela família. Entretanto, 3,7% dizem

trabalhar para sustento próprio de seus familiares.
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Figura 3: Percentual de trabalho infantil no CEF 410 Norte

Sobre motivação dos estudantes do CEF 410 Norte com relação à escola, a

maioria concorda que o que aprende na escola é útil para a vida, sente-se motivada

e com vontade de ir à escola, sente-se acolhida em ambiente escolar e não pensa

em abandonar os estudos, como mostra a Figura 4.

Figura 4: Motivação dos estudantes do CEF 410 Norte com relação
à escola.

Com relação a violências sofridas em ambiente escolar, aproximadamente

73,1% dos estudantes afirmam não terem sido vítimas de violência nesta Unidade

Escolar e 71,9% afirmam não terem sofrido discriminações no CEF 410 Norte.

Entretanto, violência física, verbal e furtos no interior da escola são apontados pelos

26,9% que dizem ter sofrido algum tipo de violência, como mostra a Figura 5.
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Bullying é apontado como a principal descriminação sofrida (24%), em segundo

lugar sexismo (3,3%) e em terceiro lugar racismo (2,9%) como mostra a Figura 6.

Figura 5: Violências sofridas pelos estudantes no CEF 410 Norte.

Figura 6: Discriminações sofridas pelos estudantes no CEF 410
Norte.

Estudar precisa ser prazeroso. O desconforto, a desorganização, a ansiedade

e até os problemas de saúde podem prejudicar o rendimento nos estudos. Atentos a

isto, especialmente neste momento de ensino remoto, perguntou-se aos estudantes

o quanto eles gostam de estudar e ter aulas de cada disciplina. O CEF 410 Norte

orgulha-se em dizer que a maioria dos seus estudantes gosta muito de estudar

Matemática, Língua Portuguesa, Educação Física, Arte, Ciências, História,

Geografia e Língua Inglesa, como mostra a Figuras 7.
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Figura 7: O quanto os estudantes do CEF 410 Norte gostam de
estudar e ter aula em cada disciplina.

Sabe-se que a Pandemia de COVID-19 causou alteração das

atividades escolares no Brasil e em todo o mundo e, além disso, provocou uma

mudança profunda na forma que os estudantes e os professores veem a educação.

As aulas presenciais foram canceladas em março de 2020 e alternativas para dar

continuidade ao ano letivo tiveram de ser pensadas e colocadas em prática em um

prazo muito curto. Assim como as demais instituições públicas de ensino do Distrito

Federal, o CEF 410 Norte construiu suas estratégias digitais e impressas para levar

a escola para a casa dos nossos estudantes.

Atualmente, 67 alunos recebem material impresso, o que representa

15,4% do corpo discente desta Unidade Escolar. Estes estudantes recebem

quinzenalmente atividades impressas e tem outros quinze dias para devolvê-las.

Os demais estudantes, acompanham a escola por meio da Plataforma

Google Sala e por meio do Whatsapp, ambiente que permite que o professor se

conecte com seus alunos em qualquer lugar. Inclui aulas virtuais, por meio do

aplicativo Meet e vídeo chamada, possibilidade de publicação de avisos importantes

no mural da turma, realização de diversos tipos de atividades avaliativas,

possibilidade de uso de milhares de aplicativos que se integram à plataforma para

estimular a criatividade e criar oportunidades ilimitadas de aprendizado.
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O CEF 410 Norte avalia que, durante o ensino remoto, a Plataforma

Google Sala de Aula - GSA é o meio mais produtivo do ponto de vista pedagógico,

pois é capaz de promover aprendizagens mais significativas, bem como, interação

entre estudantes e professores. No entanto, o acesso a equipamentos como

computador, notebook, celular, tablet e acesso à internet de qualidade são

fundamentais.

Aproximadamente 88% dos estudantes desta Unidade Escolar têm

acesso a smartphones e 81% têm acesso a computadores, notebooks ou tablets,

veja as Figuras 8 e 9.

Figura 8: Acesso dos estudantes do CEF 410 Norte a smartphones

Figura 9: Acesso dos estudantes do CEF 410 Norte a computador,
notebook ou tablet.

18



19

Quase 82% dos estudantes têm acesso à internet banda larga nas

residências. Outros 11,3% acessam a internet 4G do celular com pouca ou nenhuma

restrição. Entretanto, 4% dizem ter muitas restrições neste acesso. Apenas 2,4%

dizem acessar a Plataforma GSA utilizando os dados reversos disponibilizados pela

SEEDF, como mostra a Figura 10.

Figura 10: Acesso dos estudantes do CEF 410 Norte a internet.

As Figuras 11, 12 e 13 mostram que aproximadamente 38% dos

estudantes desta instituição de ensino avaliam seu comportamento na Plataforma

GSA como satisfatório e 28% como ótimo. Em torno de 33% avaliam que a

responsabilidade pode melhorar, mas 32% a consideram ótima e 28,7% satisfatória.

Com relação ao desempenho, quase 35% consideram que podem melhorar, 34%

acreditam ter um desempenho satisfatório e 25,4% ótimo.
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Figura 11: Como os estudantes do CEF 410 Norte avaliam seu
comportamento na Plataforma Google Sala de Aula.

Figura 12: Como os estudantes do CEF 410 Norte avaliam sua
responsabilidade na plataforma Google Sala de Aula.

Figura 13: Como os estudantes do CEF 410 Norte avaliam seu
desempenho na plataforma Google Sala de Aula.
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De acordo com os estudantes, os professores do CEF 410 Norte

sempre os apoiam, os estimulam e explicam de forma clara. Nunca são

desrespeitosos com eles, nunca utilizam as atividades avaliativas como forma de

puni-los, nunca parecem estar desmotivados e sem vontade de dar aulas.

Entretanto, apenas algumas vezes promovem aulas diferenciadas e atrativas e

propõem atividades em grupos que promovem a criatividade e a cooperação, veja

Figura 14.

Figura 14: Opinião dos estudantes do CEF 410 Norte sobre a
frequência com que algumas situações ocorrem com seus professores.

O CEF 410 Norte considera que sentir-se bem na escola pode interferir

diretamente na maneira como o nosso estudante reage às situações que se

apresentam dentro e fora da mesma. O bom relacionamento interpessoal em sala de

aula é um desafio, pois existem alunos com características e motivações diferentes

em um mesmo ambiente, mesmo que este ambiente seja virtual. A amizade no

contexto escolar é importante como complemento aos laços familiares e envolve

aspectos como ajuda, confiança, auto revelação, proximidade, autovalidação,

respeito, lealdade, disponibilidade e companheirismo.

A maioria dos nossos estudantes avalia como muito bom o relacionamento

entre os colegas, entre professores e estudantes e entre os estudantes e a direção,

como mostra a Figura 15. A maioria também avalia que apenas algumas vezes os

estudantes cumprem as regras da escola, mas que sempre elas são justas e valem

para todos, incluindo professores, funcionários e direção. A maioria considera que

os conflitos são sempre resolvidos de forma justa para os envolvidos e que algumas
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vezes há espaços para discutir os problemas de convivência, de disciplina e de

regras da escola.

Figura 15: Como os estudantes do CEF 410 Norte avaliam a
relação interpessoal entre colegas, professores e direção.

Tão importante quanto a qualidade pedagógica do CEF 410 Norte é a

qualidade do atendimento e dos serviços prestados. Nossos estudantes percebem

como muito bom o atendimento da direção, da coordenação, muito boa a qualidade

das aulas, bem como o acolhimento dos professores. Também avaliam como muito

bom os serviços da secretaria, da orientação educacional, da portaria, da sala de

recursos e muito boa a limpeza da escola, como mostra a Figura 16.

Figura 16: Como os estudantes do CEF 410 Norte avaliam a
qualidade do atendimento e dos serviços prestados.
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As formas de transporte utilizadas pelos estudantes para se

locomoverem até a escola é um fator de extrema relevância neste contexto de

pandemia, especialmente quando se avalia as condições seguras para um retorno

às aulas presenciais visto que os meios de transporte públicos de grande

movimentação como ônibus e metrô são apontados pelas autoridades de saúde

como ambientes de alto risco de contaminação por coronavírus.

Aproximadamente 41% dos estudantes do CEF 410 Norte costumam ir à escola

de veículo motorizado particular, 17,4% a pé e 2,4% utilizam bicicleta, skate, entre

outros. Quinze por cento utilizam vans ou ônibus escolar. Em torno de 24%

utilizam transporte público coletivo como ônibus ou metrô, veja a Figura 17.

Figura 17: Meios de transporte utilizados pelos estudantes do
CEF 410 Norte para ir à escola.

O CEF 410 Norte prima pelo bem estar da sua comunidade escolar.

Neste sentido, a acessibilidade da escola é fator sempre avaliado. A escola

possui piso rebaixado, rampa e banheiro adaptado. Dentro do universo de

estudantes com algum tipo de deficiência (15 estudantes), disseram sentir-se bem

acolhidos na escola: 6 estudantes com deficiência visual, 3 estudantes com

deficiência física e 2 estudantes com deficiência auditiva. Gostariam que a escola

tivesse uma estrutura melhor para atendê-los: 2 estudantes com deficiência física

e 2 estudantes com deficiência visual, veja Figura 18.
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Figura 18: Como se sentem os estudantes deficientes do CEF
410 Norte com relação à escola.

DADOS SOBRE AS FAMÍLIAS

O Formulário ‘Diagnóstico da Realidade Escolar-Responsáveis’ foi enviado,

via Whatsapp, a todos os responsáveis por estudantes do CEF 410 Norte. Para

aqueles que têm dependentes que buscam Material Impresso, o Diagnóstico

impresso foi enviado junto com atividades, com apenas algumas adaptações.

Apenas 69 responsáveis responderam o questionário na forma virtual, apesar

de toda campanha realizada. Destes, 84% são mães e 14,5% pais.

Aproximadamente 20% das famílias disseram não ter responsáveis do sexo

masculino.

Quarenta por cento, aproximadamente, dos homens responsáveis pelas

famílias que responderam o questionário tem graduação ou pós-graduação, 23%

ensino médio. Cinquenta e cinco por cento das mulheres responsáveis pelas

famílias que responderam o formulário têm graduação ou pós-graduação e 30,4%

ensino médio. O que nos leva a considerar que o nível de escolaridade dos

responsáveis pode estar associado à conscientização sobre a necessidade de

participação na vida escolar dos estudantes.

Cinquenta e dois por cento destas famílias moram no Plano Piloto, 76,7%

moram com até 4 pessoas na residência.
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Aproximadamente 88% destas famílias dizem ter espaço reservado para

estudo na residência e 47,8% o consideram como adequado, isto é, ambiente calmo

sem distrações, limpo, arejado e organizado, com pouca ou nenhuma companhia.

Os demais 46,4% consideram o espaço como parcialmente adequado para estudo.

Sobre o tempo para acompanhar, ajudar e orientar os estudantes, apenas

15,9 % dos responsáveis dizem não dispor de tempo suficiente, como mostra a

Figura 19.

Figura 19: Tempo que os pais e responsáveis do CEF 410 Norte dispõem
para acompanhar, ajudar e orientar os estudantes.

A grande maioria dos responsáveis considera boa a organização da escola e

a qualidade do ensino. A maioria também considera bom o trabalho da direção, do

corpo docente, da secretaria e da orientação educacional, como mostra a Figura 20.

Figura 20: Como os responsáveis avaliam o trabalho do CEF 410 Norte.
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DADOS SOBRE O CORPO DOCENTE

Por meio de pesquisa realizada em abril de 2021 traçou-se o

diagnóstico do corpo docente do CEF 410 Norte. Ele é formado

predominantemente por pessoas de meia idade entre 46 e 60 anos (55,6%),

seguido por adultos entre 30 e 45 anos (33,3%). Os idosos representam 11,1% do

corpo docente do CEF 410 Norte. A Figura 21 mostra que 55,6% dos nossos

profissionais trabalham como professor há mais de 20 anos, 16,7% entre

dezesseis e vinte anos e 16,7% entre onze e quinze anos.

Figura 21: Experiência profissional dos docentes do CEF 410 Norte.

Cinquenta por cento trabalha há menos de um ano nesta Unidade Escolar,

apenas 11,1% trabalha no CEF 410 Norte entre onze e quinze anos.

Aproximadamente 78% do são do sexo feminino. Sessenta e um por cento auto

declaram-se brancos, 27,8% pardos e 5,6% pretos.

Metade do corpo docente mora no Plano Piloto (50%), outros em bairros

vizinhos como Lago Norte (16,7%) como mostra a Figura 22.
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Figura 22: Regiões Administrativas onde moram os professores do CEF 410
Norte.

A saúde do professor é um tema que tem sido alvo de atenção por parte dos

gestores do CEF 410 Norte, especialmente neste momento de pandemia onde

diversas mudanças que têm ocorrido em relação à função do professor, como

necessidade de adaptação rápida ao ensino remoto, a fragmentação do seu trabalho

e a complexidade das demandas que lhe são impostas. Em função disso,

ampliam-se as responsabilidades e exigências sobre esses profissionais, de modo

que eles precisam apresentar, além das competências pedagógicas, habilidades

com as ferramentas digitais e manterem-se emocionalmente estáveis diante das

mudanças que se impuseram pelo contexto histórico. Para atingirmos o estímulo e a

satisfação destes profissionais em trabalhar nesta Unidade Escolar, temos realizado

pesquisas internas, palestras direcionadas à saúde mental e debates em

coordenações. A Figura 23 mostra que a grande maioria dos docentes sente-se

orgulhosa em trabalhar no CEF 410 Norte, sente-se reconhecida pelo seu trabalho,

sente-se apoiada e orientada pela equipe escolar, sente que as oportunidades de

estudo e as reuniões pedagógicas têm contribuído para o seu aperfeiçoamento e

não deixaria de ser professor. A maioria também sente-se exausta diante do grande

volume de trabalho.
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Figura 23: Percepções dos docentes com relação ao CEF 410 Norte.

A grande maioria dos professores (77,8%) diz jamais ter sido vítima de

violência no CEF 410 Norte, entretanto, 22,2% considera já ter sido vítima de

violência psicológica, como mostra a Figura 24.

Figura 24: Violência sofrida pelo corpo docente no CEF 410 Norte.

A maioria dos docentes têm acesso à internet na residência (94,4%), ou em

seus smartphones com poucas ou nenhuma restrição (55,6%). Cinquenta por cento

dizem que o CEF 410 Norte tem internet de baixa qualidade.Veja Figura 25.
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Figura 25: Como os docentes do CEF 410 Norte acessam a internet.
Com relação ao ensino remoto, a maioria dos docentes avaliam como boa a

organização das Salas de Aula, Salas de Recurso, Sala do Serviço de Orientação

Educacional, Sala de Leitura dentro da plataforma Google Sala de aula, como

mostra a Figura 26.

Figura 26: Opinião dos professores CEF 410 Norte com relação às Salas de
Aula na plataforma Google Sala de Aula.

A maioria dos professores avalia como excelente o atendimento da direção,

da coordenação, acolhimento dos professores, orientação educacional, sala de

recursos, serviço de secretaria e biblioteca,e avaliam como excelente ou bom o

relacionamento dos professores com estes setores da escola. Veja Figura 27.
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Figura 27: Avaliação dos professores do CEF 410 Norte quanto ao atendimento
dos diversos setores da escola.

O CEF 410 Norte avalia que ainda é necessário maior envolvimento de

toda a comunidade no sentido de construirmos uma instituição que atenda

efetivamente às necessidades dos educandos, consolidando a identidade desta

comunidade educacional para que assim consigamos melhorar o desempenho dos

nossos estudantes no Ideb, isto é, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica,

formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para

a melhoria do ensino.
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Função Social

Cabe ao CEF 410 Norte promover a aprendizagem de todos, ser espaço em

que todos possam se matricular, frequentar as aulas e construir aprendizagens

significativas e contextualizadas. Mais do que oferecer oportunidades iguais para

todos, democratizar o conhecimento é uma questão de direito e justiça social.

Disseminar a sabedoria é o caminho para a emancipação e a humanização dos

indivíduos. É por meio das escolas que o Estado cumpre o seu dever de educar o

seu povo que tem direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

A função social da nossa escola vai além da simples transmissão dos

conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. De acordo com os

normativos educacionais e os pressupostos teóricos da Secretaria do Estado de

Educação do Distrito Federal, o estudante deve construir aprendizagens

significativas, tendo o professor como orientador e mediador do processo educativo.

Caberá a nossa instituição de ensino organizar o trabalho pedagógico amparado por

intencionalidades educativas que perpassem os diversos contextos e

especificidades apresentados pelos educandos e pela comunidade, observando o

diagnóstico da realidade escolar, inclusive no contexto do ensino remoto.

Vale salientar que a nossa escola proporcionará a vivência de experiências

diversificadas que contemplem o desenvolvimento integral dos educandos,

considerando as múltiplas dimensões que os constituem: cognitivas, afetivas,

sociais, psicológicas, emocionais, físicas, entre tantas outras mais. Também

perpassará, conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB nº9394/96), os processos formativos que se desenvolvem na vida

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas

manifestações culturais, auxiliando os estudantes quanto à construção de novas

aprendizagens e contribuindo para a sua formação não apenas para o exercício da

cidadania, mas para a vida.
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Princípios Orientadores das Práticas

Pedagógicas

O CEF 410 Norte tem como orientação para a sua ação a Lei de

Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96, que em seu Art. 1º define o sentido

da educação (1998: p.7): e o Currículo em Movimento para a Educação Básica das

Escolas Públicas do DF. Art.1º. A educação abrange os processos formativos que se

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições

de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e

nas manifestações culturais.

O Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas

do DF faz referência ao mundo do trabalho e à prática social, tendo como orientação

a constituição da aprendizagem significativa. Para isso, trabalhamos a unidade

curricular e os eixos transversais, bem como os conteúdos e os processos de

avaliação educacional. Assim, a proposta pedagógica mais adequada é aquela que

apresenta como foco central a Pedagogia das Diferenças e tendo a Aprendizagem

Significativa um valioso instrumento.

Temos por princípio uma proposta pedagógica que respeita todas as

diferenças: de corpo, de aprendizagem, de raça, de idade, de gênero, de classe

social. O contínuo diálogo com a comunidade escolar, a reavaliação constante dos

nossos objetivos enquanto instituição de ensino e dos resultados obtidos são

características do nosso trabalho. Também, pensamos a educação para além dos

muros da escola, estruturando nosso trabalho em redes com as famílias, gerindo

coletivamente e corresponsabilizando-se pelo processo educativo.

As diferenças que nos constituem não possuem valores intrínsecos,

quer dizer, não são naturalmente nem melhores nem piores, nem positivas nem

negativas; são, simplesmente, diferenças. Cada uma delas é uma experiência de ser

e estar no mundo. Portanto, nossa escola atribui significativa importância às

diferenças no geral, percebendo-as como possibilidades de aprendizagem nas quais
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o currículo não deve descuidar da especificidade de cada um, pluralidades, múltiplos

olhares da aprendizagem e a chamada cultura popular.

A aplicação das diretrizes do Currículo em Movimento, em sala de aula

busca, enfocar tanto a função e objetivos da escola, como considerar os objetivos e

conteúdos a serem trabalhados no cotidiano. Considera-se de extrema relevância a

aquisição de conhecimentos construídos historicamente, mas aliados à sua

compreensão histórico-social, sua relação com a realidade e possíveis impactos no

futuro. Para isso, há de se avaliar o estudante como sujeito de sua aprendizagem, e

o professor como orientador, articulador dos processos cognitivos e sociais.

Os professores devem ter competência para perceberem que os jovens

são seres sociais com uma bagagem peculiar de crenças, significados, valores,

atitudes e comportamentos adquiridos em ambientes extra escolar, que devem ser

considerados. As práticas pedagógicas devem abarcar atividades significativas,

contextualizadas e diferenciadas num ambiente de interatividade e afeto entre

professores e alunos, a fim de conseguir atingir níveis favoráveis de aprendizagem.

É na aplicação dos conhecimentos adquiridos, seja na resolução de

problemas no âmbito escolar ou em sua própria vida, que se dá a “significativa

aprendizagem”. Fontes de aprendizado como a interdisciplinaridade, a diversidade e

a contextualização são utilizadas no intuito de otimizar o processo e garantir ao

aluno oportunidades de conhecer um objeto sobre os mais variados ângulos. Assim,

visando a qualidade do processo ensino-aprendizagem, o CEF 410 Norte tem como

princípios orientadores das práticas pedagógicas:

Integralidade: a Educação Integral deve ser entendida a partir da

formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida

atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais.

Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes

campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam
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articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de

contribuição para a melhoria da qualidade da educação.

Transversalidade: considerando os diversos conhecimentos que os

estudantes trazem de fora de escola, a transversalidade só faz sentido dentro de

uma concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos

interesses e aos problemas reais dos discentes e da comunidade.

Diálogo Escola e Comunidade: é necessária a transformação da escola

num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do

mundo e da vida. Assim, devemos pensar a escola como um polo de indução de

intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos

presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade,

resgatando tradições e culturas populares.

Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo

a cidade como um rico laboratório de aprendizagens. Mapear os potenciais

educativos do território em que a escola se encontra, planejando trilhas de

aprendizagem e buscando uma estreita parceria local com a comunidade, sociedade

civil organizada e poder local, com vistas à criação de projetos socioculturais

significativos e ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas.

Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando

experiências e informações, com objetivo de criar oportunidades de aprendizagem

para todas as crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor

ou da escola mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela

formação do educando.

Educação Inclusiva

Atualmente, temos 62 (sessenta e dois) estudantes com necessidades

educacionais especiais (ANEE). Alguns são acompanhados pela Sala de Recursos

(de acordo com disponibilidade), pelas Classes Especiais (de acordo com a

estratégia de matrícula) e outros pelo Serviço de Orientação Educacional (SOE). Em
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nossa escola o processo de inclusão de todos se dá pelo cultivo do respeito e pelo

incentivo à interação em todos os ambientes, com o intuito de promover uma

aprendizagem cada vez melhor.

Também, para que a inclusão seja efetiva, são necessárias adequações

curriculares para estudantes com necessidades educacionais especiais. Partindo-se

do princípio de que a escola é um direito de todos, e em todas as suas dimensões –

acesso, permanência, qualidade social, em alguns casos faz-se necessária uma

dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer pedagógico às necessidades

individuais de cada discente.

Proporcionar a adequação curricular aos alunos com Atendimento

Educacional Especializado (AEE) significa considerar o cotidiano da escola,

levando-se em conta as necessidades e capacidades dos seus estudantes, além de

ser uma possibilidade educacional para os profissionais em educação atuarem

frente às dificuldades de aprendizagem dos discentes e de fazer parte das

atribuições do professor, conforme legislações específicas. O CEF 410 Norte possui

uma Sala de Recursos que tem por objetivo dar suporte educacional aos estudantes

com necessidades educacionais especializadas e professores capacitados para

atendê-los. No ensino presencial, também contamos com a ajuda dos Educadores

Sociais Voluntários que acompanham os estudantes ao longo das aulas,

auxiliando-os em possíveis dúvidas e atividades propostas pelos professores.

No ensino remoto, nossos professores têm orientado pais ou responsáveis

quanto a realização das atividades propostas, acompanhado e auxiliado na

realização das atividades dos estudantes por meio de videoconferências, bem como,

acompanhado o envio de atividades adaptadas.
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Missão e objetivos da educação, do

ensino e das aprendizagens

O CEF 410 Norte tem como missão oferecer aos estudantes uma

educação de excelência, garantindo o acesso à educação de forma ampla e

igualitária, por meio do respeito às diferenças e especificidades de cada

realidade.

Objetivos Gerais

● Aprimorar nos estudantes a percepção e desenvolvimento de suas

competências e responsabilidades nas transformações sociais,

preparando-os para “o exercício da cidadania por meio da socialização no

espaço escolar de conhecimentos, competências, habilidades, valores e

atitudes”.

Objetivos Específicos

● Estimular as aprendizagens e a criatividade por meio de atividades que

privilegiem a ludicidade e a interação coletiva como aulas em ambientes

externos a escola, oficinas criativas e visitas a espaços culturais públicos;

● Atender o estudante e diagnosticar suas necessidades físicas, emocionais

e cognitivas, recorrendo ou encaminhando-o, se necessário, a

profissionais habilitados (Serviço de Orientação Educacional, Sala de

Recursos e EEAA) para a adoção das ações necessárias;

● Promover aprendizagens significativas, enfatizando a natureza

interdisciplinar e contextualizada do currículo básico;

● Promover o respeito mútuo e aos bens públicos e privados por meio de

atividades que valorizem a interação coletiva, o protagonismo estudantil e

o trabalho com as competências socioemocionais, como projetos

esportivos, aulas de teatro e oficinas temáticas;

● Proporcionar aos educandos momentos de entretenimento e lazer visando à

socialização durante sua permanência na escola;
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● Buscar melhorar os índices da escola na Prova Brasil – MEC-IDEB – a partir

da análise do desempenho dos estudantes nas Provas Diagnósticas

bimestrais, observando as habilidades que estão fragilizadas e precisam ser

reforçadas;

● Trabalhar os eixos transversais como a sustentabilidade, a diversidade e a

cultura de paz, priorizando abordagens que possibilitem o protagonismo

estudantil e a inclusão tecnológica de docentes e discente, por meio de

oficinas e projetos multidisciplinares;

● Conscientizar a família sobre a importância de seu papel perante a educação

do estudante, bem como estimular uma participação mais efetiva na vida da

escola destacando sua função na construção do conhecimento. Para tanto,

promover a mediação entre famílias e escola por meio do SOE, no sentido de

dar suporte a/aos pais/mães/responsáveis sobre como ajudar o estudante na

aquisição de uma rotina de estudos;

● Utilizar o Serviço de Orientação Educacional para tornar o ambiente escolar

mais agradável aos estudantes, conscientizando-os acerca das diversidades

e trabalhando em função da diminuição dos casos de bullying e conflitos

violentos, por meio de rodas de conversa e espaços de escuta.

● Divulgar e incentivar a participação do corpo docente nos cursos de formação

continuada, que contribuirá com a melhoria da prática pedagógica;

● Trabalhar em parceria com as instâncias como a CRE/Plano Piloto e SUBEB,

no sentido de utilizar as avaliações de verificação de aprendizagem como

ferramenta fundamental na detecção de habilidades que necessitam ser

reforçadas;

● Trabalhar no sentido de reduzir o alto nível de infrequência nos primeiros

horários de aula, conscientizando os estudantes e responsáveis sobre a

importância se chegar no horário para evitar prejuízos na aprendizagem;

● Promover a integração dos diversos segmentos que compõem a comunidade

escolar por meio de eventos e projetos que valorizem a miscigenação dos

grupos e a participação coletiva, trabalhando a diversidade.
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Fundamentos
teóricos-metodológicos

Visando proporcionar ao aluno um ambiente onde as aprendizagens irão

muito além das tradicionais matrizes curriculares, nossa proposta pedagógica toma

por base os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica

– SEEDF, visando uma educação integral, inclusiva e cidadã.

Nossa proposta política pedagógica contempla entre outras a Pedagogia

Diferenciada, as Práticas Construtivistas e a Aprendizagem Significativa.

Objetivando o desenvolvimento pleno das competências dos alunos, formando

cidadãos autônomos, críticos e participativos, agindo com responsabilidade na

sociedade em que vivem, princípios estes estabelecidos pelos Parâmetros

Curriculares Nacionais.

Partindo dos pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica, nossas práticas

pedagógicas visam o estudo dos conteúdos de modo a tomar “a prática social dos

estudantes como elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e

se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que

revela os signos e sentidos culturais” (CURRICULO EM MOVIMENTO, p. 32). Nesse

sentido, as práticas sociais dos estudantes são a base a partir da qual eles, de forma

protagonista, galgarão sua trajetória pessoal de construção do saber.

Considerando também o sujeito em seu meio ambiente juntamente com as

alteridades com as quais ele interage, a Psicologia Histórico-Cultural surge como

outro elemento essencial a nossa proposta política pedagógica. A construção do

conhecimento a partir da relação com o outro privilegia o desenvolvimento do

psiquismo e das capacidades humanas, tornando o processo de

ensino-aprendizagem mais horizontal, afetivo e significativo.

Nesse sentido, a escolha de eixos transversais que perpassam todos os

conteúdos e momentos do processo educativo é muito importante. Considerando a

ampla gama social de estudantes atendidos por nossa unidade escolar, bem como
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suas realidades socioculturais distintas, apoiamos nossa proposta político

pedagógica nos ideais de uma Educação para a Diversidade, reconhecendo o tempo

e espaço de cada sujeito e respeitando sua bagagem histórico-cultural. Por outro

lado, com o objetivo de preparar o cidadão para uma relação mais sustentável com o

meio ambiente e a natureza, consideramos que as relações humanas são

diretamente responsáveis pelas condições ambientais do planeta. Assim,

considerando o homem e sua relação com os outros homens e a própria natureza, a

Sustentabilidade e os Direitos Humanos também surgem como alicerce das práticas

pedagógicas de nossa unidade escolar.
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Organização do Trabalho
Pedagógico

A organização do trabalho pedagógico do CEF 410 Norte é baseada na

seguinte modalidade de ensino: 3º Ciclo de aprendizagem, dividido em Bloco I (que

compreende o 6º e o 7º ano no turno vespertino) e Bloco II (com estudantes de 8º e

9º ano no turno matutino), ANOS FINAIS. O número de alunos em 2021 é de 453

alunos de acordo com a seguinte distribuição: No turno matutino, são atendidos 234

alunos do ensino regular e 01 aluno do Ensino Especial / Classe Especial TGD. No

turno vespertino, são atendidos 219 alunos do Ensino regular e 2 alunos do Ensino

Especial / classe especial.

Aproximadamente 68 % do corpo docente do CEF 410 Norte é especialista,

27,8% têm ensino superior e 5,6% têm mestrado. Quanto ao aperfeiçoamento dos

nossos profissionais, a Figuras 28 mostra que durante os últimos três anos 55,6%

dos docente participaram de cursos de especialização (mínimo de 360 horas) ou

aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de

ensino-aprendizagem na sua área de atuação e consideram que houve impacto

moderado, 16,7% considera que tais curso tiveram grande impacto. Entretanto,

22,2% não participou de nenhum curso. Dados coletados por meio do formulário

‘Diagnóstico da Realidade Escolar dos Professores’ respondido pelo corpo docente

em 2021.

Figura 28: Aperfeiçoamento dos docentes do CEF 410 Norte.
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A maioria dos docentes, em seu tempo livre, assiste aos noticiários,
documentários e programas educativos, como mostra a Figura 29, o que também
contribui para a atualização e formação continuada.

Figura 29: O que os docentes do CEF 410 Norte costumam assistir na TV ou
plataformas de internet.

Quanto à realidade do CEF 410 Norte no quesito pedagógico, destaca-se o

uso de temas transversais, adaptações curriculares por meio do replanejamento,

leitura dramática, mesclagem de conteúdos entre as disciplinas, busca de parceria

com outras instituições, incentivo à participação em projetos e olimpíadas científicas,

entre outros. No ambiente virtual, utilizamos ferramentas como jogos pedagógicos,

podcasts, atividades interativas entre outros recursos, como mostram as Figuras 30

e 31 produzidas em coordenação coletiva.
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Figura 30: Realidade pedagógica do CEF 410 Norte em 2021, parte 1.

Figura 31: Realidade pedagógica do CEF 410 Norte em 2021, parte 2.

Nossos docentes utilizam ainda metodologias ativas, atividades lúdicas e

projetos interdisciplinares e/ou transdisciplinares para a construção do conhecimento

dos estudantes ao longo do ano letivo, como mostra a Figura 32.
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Figura 32: Metodologias utilizadas pelos docentes do CEF 410 Norte.

Com relação às ações realizadas por nossos docentes a fim de atingir os

objetivos de aprendizagem não alcançados pelos estudantes, 33,3% elaboram uma

vez por bimestre uma ação interventiva para estudantes com baixo rendimento,

22,2% mapeiam os objetivos de aprendizagem não alcançados pelos estudantes e

realiza ações interventivas mais de uma vez por bimestre, outros 22,2% orientam

estudos individualizados e fazem trabalhos ou testes de recuperação, como mostra

a Figura 33.

Figura 33: Ações dos docentes do CEF 410 Norte com a finalidade de atingir os
objetivos da aprendizagem.

De acordo com o planejamento realizado pelos docentes, a maioria realiza

projetos interventivos uma vez por bimestre, a maioria também não realiza, até o

momento, reagrupamento intraclasse nem reagrupamento extraclasse como
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estratégias para o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem, como

mostra a Figura 34.

Figura 34: Estratégias dos docentes do CEF 410 Norte para o fortalecimento do
processo de ensino-aprendizagem.

Com relação às estratégias didáticas utilizadas durante o ensino remoto,

praticamente todos dão aulas por meio do Google Meet, a maioria sempre utiliza

filmes e vídeos, formulários e estudos dirigidos. A maioria algumas vezes utiliza

redes sociais e outras ferramentas como Kahoot, Wordwall, Liveworksheets, como

mostra a Figura 35.

Figura 35: Estratégias didáticas dos docentes do CEF 410 Norte utilizadas
durante o ensino remoto.
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O planejamento é fundamental para repensar a organização escolar no que

diz respeito ao 3º Ciclo, que pode auxiliar na superação das perdas ocorridas com a

suspensão das aulas presenciais. Dialogar a respeito dos Ciclos com toda a

comunidade escolar é fundamental para que todos compreendam melhor a

organização pedagógica do CEF 410 Norte e para que todos se comprometam com

a construção e participação dos projetos e ações pedagógicas que favoreçam o

avanço das aprendizagens.

Esta Unidade Escolar, em 2021, tem repensado sua organização em ciclos e

proposto, coletivamente, estratégias pedagógicas que fortaleçam as diferentes

aprendizagens, considerando o tempo de cada estudante na aquisição do

conhecimento. Compreende que em uma mesma turma pode haver diferentes

grupos de estudantes com níveis e tipos de aprendizagens diferentes. Assim,

buscamos diversificar as estratégias no processo de ensino-aprendizagem.

Tem-se buscado o protagonismo estudantil por meio de projetos como

‘Meninas.comp’, ‘Brincando com eletrônica e a computação na casinha de bonecas’.

O planejamento pedagógico foi feito a partir do diagnóstico inicial. Utilizou-se

modelo parecido com o RFA como um instrumento de informação para a construção

de um plano de ação e, posterior elaboração de estratégias, estas mostradas nas

Figuras 36 a 39.
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Figura 36: Plano de ação do CEF 410 Norte no quesito pedagógico, parte 1.

Figura 37: Plano de ação do CEF 410 Norte no quesito pedagógico, parte 2.

Entre as estratégias pedagógicas para atingirmos nosso plano de ação

destacam-se utilizar o chat durante os meets como instrumento de produção textual,

sarau literário, aulas práticas no laboratório de robótica que está sendo

implementado em 2021, entre outros. O CEF 410 Norte entende que articulação
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entre currículo, avaliação e metodologias deve ocorrer continuamente, desta forma,

planeja rever e repensar estes fatores ao longo do ano letivo.

Figura 38: Estratégias do CEF 410 Norte para consolidar os saberes e
garantir as aprendizagens, parte 1.

Figura 39: Estratégias do CEF 410 Norte para consolidar os saberes e
garantir as aprendizagens, parte 2.
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A Educação apresenta múltiplas possibilidades de ação dentro e fora do

espaço escolar. Assim, durante o ensino presencial procuramos disponibilizar

espaços com condições adequadas de aprendizagem e oportunidades educacionais,

sociais, culturais, esportivas e de lazer. Sempre que possível, possibilita-se aos

professores e seus estudantes o usufruto dos espaços circunvizinhos à escola como

gramados, áreas verdes e praças. Também, utilizamos o pátio, sala de recursos,

biblioteca. Como não contamos com uma quadra de esporte exclusiva, trabalhamos

em parceria com a prefeitura comunitária da quadra no sentido de utilizar os

espaços comuns que possibilitem as práticas desportivas, nos horários adequados

ao cotidiano escolar. Com isso, esperamos reduzir a evasão, a reprovação escolar e

aprimorar a interação dos estudantes com necessidades especiais e,

consequentemente, promover a elevação dos índices de aprendizagem dos

estudantes.

No ensino virtual temos proposto alternativas para que nossos estudantes

tenham oportunidades culturais, por exemplo, visita virtuais a museus do mundo,

disponibilizados na Sala de Leitura/ Biblioteca Machado de Assis. O CEF 410 Norte

também tem feito parcerias com instituições como Adasa, Centro de Valorização da

Vida - CVV, Universidade de Brasília - UnB a fim de diversificar nossa oferta de

ensino-aprendizagem e encurtar laços com a comunidade de modo geral.

Durante o ensino remoto temos realizado uma incessante busca ativa por

nossos estudantes. Dois servidores diariamente entram em contato com as famílias

para compartilhar impressões dos professores a respeito dos discentes. Temos

proposto diversas atividades lúdicas no ambiente virtual para atrair a atenção dos

estudantes além de realizar Meets diários com os professores a fim de estreitar os

laços entre o corpo docente e discente. Temos incentivado a participação nos

projetos da escola e em olimpíadas científicas como Olimpíada Brasileira de

Robótica (18 estudantes inscritos). Tudo para criar nos estudantes do CEF 410

Norte sentimento de pertencimento, evitar a evasão e consequentemente obter êxito

escolar.
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Sala de Recursos

A escola disponibiliza de uma sala de recursos generalista que atende

estudantes com necessidades educacionais especiais (ANEE) para apoio

educacional, estendendo seu atendimento a alguns discentes que apresentam

dificuldades de aprendizagem nas áreas de ciências exatas e humanas. O

atendimento aos estudantes é feito ao longo da semana. Em horários agendados

previamente, os jovens em acompanhamento se deslocam da classe regular para a

Sala de Recurso e lá tem aulas com docentes especializados, das áreas de Exatas e

Humanas.

Classe Especial

A escola conta com uma Classe Especial, que atende em dois turnos, três

estudantes com maior comprometimento no processo de ensino aprendizagem. São

estudantes encaminhados conforme a estratégia de matrícula, para um atendimento

educacional especializado.

Durante o período de atendimento remoto, os mesmos têm sido atendidos por

meio da plataforma Google, chamadas de vídeo, via WhatsApp, ou material

impresso. Com a ajuda de familiares ou cuidadores, as orientações das professoras

quanto ao objetivo e forma de realização das atividades propostas são repassadas

para os estudantes e esses a realizam. Desta forma, o atendimento da Classe

Especial não foi interrompido e os alunos mantiveram o vínculo com a escola, além

de ter sido possível uma maior aproximação com as famílias.

Serviço de Orientação Educacional

O SOE funciona como um apoio ao trabalho pedagógico iniciado ainda em

sala de aula. Ao identificar questões que possam estar interferindo no

desenvolvimento do estudante, professores/professoras contactam a orientação

educacional e, assim, inicia-se um processo que visa reconhecer problemas e

buscar soluções para tais questões, por meio da mediação entre docentes e

famílias.
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Biblioteca escolar Machado de Assis

Durante o ensino presencial, a biblioteca escolar Machado de Assis funciona

como um ponto de apoio aos estudantes e professores do CEF 410 Norte. Nela os

jovens podem fazer empréstimo de exemplares, bem como utilizar o espaço para

estudo, leitura e realização de atividades extraclasse. Em função do espaço

reduzido, o atendimento aos estudantes é feito por meio de agendamento, de forma

que os interessados devem procurar as bibliotecárias para reservar os horários que

pretendem utilizar o espaço e, assim, evitar a superlotação do ambiente.

No ambiente virtual de aprendizagem, a Sala de Leitura/Biblioteca Machado

de Assis funciona com um acervo que acompanha o dia-a-dia da escola. São

inseridos tópicos de acordo com a temática que está sendo desenvolvida, seja pelos

professores que passam para as bibliotecárias suas demandas seja pelos temas

transversais como os das semanas temáticas. Desta forma, os estudantes, bem

como, professores e funcionários encontram ali um acervo para orientarem suas

pesquisas.

Na Sala de Leitura a comunidade escolar encontra ainda tutoriais sobre o uso

correto do Google Sala de Aula, assim, podem esclarecer dúvidas de maneira rápida

e objetiva.
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Estratégias de Avaliação

Processo de Ensino e de Aprendizagem

A proposta avaliativa desta Instituição de Ensino supera a visão estática e

classificatória do desempenho do aluno, resgatando a sua função diagnóstica,

formativa, participativa, processual, contínua, multidisciplinar, cumulativa,

abrangente e interdisciplinar, prevalecendo os aspectos qualitativos aos fatores

quantitativos. Seu caráter inclusivo possibilita ao aluno ser sujeito ativo de todo o

processo educativo, adquirindo confiança em si mesmo e sentindo-se estimulado a

avançar.

Conhecendo o aluno nos aspectos cognitivo, afetivo e psicossocial, o professor

possui ferramentas suficientes para avaliá-lo. O caráter processual e contínuo da

avaliação contribui com este conhecimento e com seu aperfeiçoamento. Ressalta-se

que neste momento de ensino remoto, mais do que nunca, faz-se necessário avaliar

todas as circunstâncias envolvidas no processo de ensino-aprendizagem.

Os estudantes que optaram por receber material impresso, serão avaliados de

acordo com correção da atividade quinzenal devolvida.

Os estudantes que optaram pela Plataforma Google Sala de Aula, serão

avaliados pelos professores por meio das atividades desenvolvidas semanalmente.

No que se refere aos alunos ANEE’S e Transtornos Funcionais (TDAH,

Dislexia, TPAC, Discalculia, Disgrafia, TC, TOC, ON) a avaliação deverá contemplar

a adequação curricular proposta.

A recuperação para o aluno de baixo rendimento escolar acontece de forma

paralela e contínua ao processo de ensino e aprendizagem.

Os resultados bimestrais e finais de 6º, 7º, 8º e 9º ano são expressos por meio de

notas, que variam numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). A média final (MF) em
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cada componente curricular é obtida por meio da média aritmética das notas dos

quatro bimestres letivos.

A promoção do aluno dá-se ao fim do ano letivo, sendo considerado aprovado o

aluno que obtiver rendimento satisfatório atingindo os objetivos propostos e com

média final igual ou superior a 5,0 (cinco). Destaca-se que, de acordo com a

diretrizes do 3º ciclo, no 6º e 8º anos não há retenção dos estudantes. A

recuperação dos objetivos não alcançados é feita de forma processual e contínua no

ano seguinte, dentro do mesmo bloco.

Avaliações de larga escala, de rede e institucional

O CEF 410 Norte realiza um trabalho voltado para desenvolver as habilidades

essenciais requeridas nas avaliações de larga escala como SAEB e Prova Brasil

através do uso do material didático Aprova Brasil pelos professores de Matemática e

Língua Portuguesa. Esta Unidade Escolar realiza ainda, anualmente, uma avaliação

multidisciplinar nos moldes destes certames. Os resultados obtidos nas avaliações

de larga escala, de rede e institucional são utilizados como indicadores das

fragilidades e potencialidades dos nossos estudantes e orientam o trabalho

pedagógico para o ano seguinte.

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB

O Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento

escolar (aprovação), obtida a partir do Censo Escolar, realizado anualmente, e as

médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep, como Prova Brasil e Saeb.

As metas que são estabelecidas pelo Ideb, tem o objetivo de alcançar 6

pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países

desenvolvidos.

Observa-se por meio da Tabela 4 uma queda nos resultados a partir de 2017,

assim, uma das metas desta Unidade Escolar será elevar este indicador em 2021,

apesar do contexto desafiador que se apresenta com o ensino remoto [6].
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Tabela 4: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica CEF 410
Norte

Ano Meta Resultado

2011 5,4 4,3

2013 5,7 4,5

2015 6,1 4,8

2017 6,3 4,7

2019 6,5 4,4

Fonte: INEP [6]

Dependência e recuperação processual

Acontece entre os blocos I e II (do 7º para o 8 º ano). Nesse caso, a

recuperação das aprendizagens nas disciplinas que o estudante não obteve

aprovação acontece de forma paralela. Ao longo do período em que o discente

cursa o bloco II, as aprendizagens não desenvolvidas suficientemente no bloco

anterior vão sendo trabalhadas por meio de trabalhos e atividades que privilegiam o

alcance dos objetivos fragilizados e a avaliação formativa do estudante.

Avaliação Formativa

É fundamental pois considera as diferentes formas de aprender do estudante,

assim como uma gama mais ampla e menos conteudista de aprendizagens.

Também, coloca o discente como ator principal no processo de

ensino-aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento de uma consciência

autoavaliativa no que diz respeito aos progressos alcançados e às fragilidades a

superar.

A avaliação dos ANEEs atendidos em Classe Especial se dá por meio do alcance

ou não dos objetivos propostos, podendo esses serem Alcançados, Não Alcançados

ou Parcialmente Alcançados.
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Reuniões entre Professores e Responsáveis

Acontecem, via de regra, bimestralmente. Momento dedicado à avaliação de

desempenho dos estudantes por parte da família e educadores, principalmente.

Também, nesse momento deve-se analisar, debater, reavaliar e planejar estratégias

a partir dos resultados obtidos por cada estudante a fim de recuperar fragilidades,

objetivando o sucesso escolar e o desenvolvimento integral do estudante.

As famílias também são convidadas a participar das atividades escolares em

diversos momentos. Por exemplo, na Semana Temática de Educação para a Vida

(2021), pais e responsáveis participaram de uma palestra sobre escuta ministrada

pelo Centro de Valorização da Vida. As famílias recebem ainda convocações

extraordinárias para apresentação de demandas e questões da comunidade como

um todo.

Conselho de Classe

Acontece ao fim de cada bimestre e objetiva conhecer sistematicamente cada

estudante e consequentemente cada turma. São discutidos indicadores críticos de

desempenho geral do discente na escola relacionados à aprendizagem,

participação, comportamento e responsabilidade. Após as devidas ponderações são

sugeridas intervenções, encaminhamentos, atendimentos especiais, reunião com os

pais, de acordo com as necessidades apresentadas pelo aluno.
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Organização Curricular

No CEF 410 Norte a implementação do currículo é feita sistematicamente a

partir de uma avaliação coletiva, ainda na semana pedagógica que antecede o início

de cada ano letivo, dos objetivos propostos no ano anterior bem como os resultados

alcançados. Assim, as ações pedagógicas para o ano corrente são pensadas no

sentido de atingir objetivos curriculares ainda não alcançados, além de recuperar as

fragilidades observadas no ano anterior. Assim, é coletivamente que a

interdisciplinaridade é pensada em nossa unidade escolar. Ao planejarmos as ações

pedagógicas do ano também os conteúdos inerentes a cada componente curricular

são pensados de forma a interagir amplamente com o máximo de componentes

curriculares possíveis. Para tanto, as coordenações coletivas (geral e por área de

afinidade) são fundamentais no trabalho pedagógico.

Por outro lado, a interdisciplinaridade também é desenvolvida por meio dos

projetos pedagógicos. No período presencial do CEF 410 Norte, a Festa Junina é o

maior projeto interdisciplinar, pois movimenta toda a comunidade escolar. É

perpassado pelos eixos transversais como temas geradores que norteiam nossas

práticas pedagógicas (educação para a diversidade, cidadania e educação para os

direitos humanos e educação para sustentabilidade etc).

Assim, o projeto Festa Junina se propõe a atender uma necessidade de

conscientização dos estudantes acerca de questões que afetam diretamente o

cotidiano no qual estão inseridos. Partindo de uma escala micro que envolve

principalmente o espaço escolar e as redondezas até chegar a uma escala macro,

onde consideramos toda a cadeia de eventos que afetam diretamente a vida da

população, envolvendo de forma lúdica e criativa. Os estudantes são estimulados a

pensar e se posicionar criticamente de modo a estabelecer relações de causa e

consequência, além de repensar suas próprias ações, dependendo do Tema

Gerador, desenvolvendo, dessa maneira, valores que acreditamos serem essenciais

ao cidadão consciente de seus atos e do espaço em que vive. Em 2020 e 2021,

essa tradicional festa foi suspensa devido a pandemia de Covid-19 e o corpo

docente está abordando os temas através de outras estratégias pedagógicas.

55



56

Em todas as atividades pedagógicas, desenvolvidas em classe ou não, a

relação da teoria com a prática é fundamental para a promoção de um aprendizado

significativo para o estudante. Nesse sentido, nossas práticas valorizam a análise, a

problematização, a reflexão e posicionamento crítico acerca dos conteúdos

propostos a partir da relação com a própria realidade dos estudantes. Para tanto,

sempre que possível, promovemos ações que extrapolam os muros da escola ou

que trazem a realidade exterior para dentro de nossas salas. Atividades como visitas

a museus, feiras, peças teatrais ou mesmo aulas em espaços públicos como praças

e áreas verdes são exemplos disso. No ambiente virtual, muitas ações tornaram-se

impraticáveis, mas o CEF 410 Norte busca manter aquelas que são possíveis, como

visita a museus virtuais.

Também, na tentativa de reduzir defasagens de aprendizagens ou

dificuldades apresentadas pelos estudantes, utiliza-se o trabalho com projetos

interventivos e reagrupamentos. Nesses casos, além dos professores, as demais

equipes da escola (biblioteca, SOE, direção e coordenação) são acionadas a

participar sempre que necessário. Como exemplo: no ensino presencial, o projeto

“Hábito de ler, prazer em ler” foi criado após a identificação do alto grau de

desinteresse pela leitura apresentado pelos estudantes. Assim, foram adotadas

medidas como a transposição de algumas aulas de Língua Portuguesa para o

espaço da biblioteca, visitas a bibliotecas de grande porte como a BCE/UnB ou a

Biblioteca do IFB; No ensino remoto, realizamos em 2021 o Projeto de Leitura da

Adasa, mencionado anteriormente, estamos desenvolvendo Leituras Dramáticas,

resenhas críticas, leitura de livros paradidáticos figuram como ações que objetivam o

estímulo à leitura.

Ainda no intuito de tornar as aprendizagens mais significativas aos

estudantes, a contextualização dos temas e conteúdos abordados em sala é

fundamental pois relaciona a realidade dos jovens ao novo conhecimento que está

sendo apresentado naquele momento. Para tanto, recorremos a utilização de textos,

vídeos, músicas, imagens, entre outros suportes, que sejam atuais e dialoguem

diretamente com discussões e interesses caros à sociedade civil e à comunidade

escolar.
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Plano de Ação para a implementação do PPP

Dimensão Pedagógica

OBJETI
VOS

Promover a
redução de

fragilidades de
aprendizagens dos
estudantes no que

diz respeito,
principalmente, a

Língua Portuguesa
e Matemática.

Incentivar abordagens

que privilegiam os eixos

transversais a partir do

planejamento curricular

individual dos

professores.

Tornar frequente os

debates relativos a

questões do Projeto

Político Pedagógico.

AÇÕES

Projetos

interventivos que

foquem no

desenvolvimento

dos letramentos e

na recuperação de

conteúdos.

Fortalecimento dos

espaços de coordenação

como espaços de

estudos coletivos e

produção de material e

metodologias.

Dinamizar a coleta

de dados por meio

de suportes

eletrônicos e web.

Usar os dados no

embasamento de

novas propostas.

METAS

Melhorar as

habilidades de

leitura, escrita,

interpretação

textual e

operações

básicas.

Abordar mensalmente

uma temática de grande

interesse social,

contextualizando e

incentivando o

pensamento crítico dos

estudantes.

Ampliar a

participação da

comunidade escolar

na construção do

projeto.
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INDICAD
ORES

Notas, quantidade
de atividades

devolvidas pelos
estudantes.

Melhoria na qualidade
de exposição do
pensamento crítico
durante as aulas.

Melhoria na qualidade
dos textos produzidos
pelo estudante.

Quantidade de
colaboradores na

construção do PPP.

RESPONS
ÁVEIS

Professores,

Coordenação e

Equipe gestora.

Coordenação

Equipe gestora.

Coordenação

Equipe gestora.

PRAZOS Até final do ano
letivo de 2021

Até final do ano letivo de
2021

Até o final do 3º
bimestre.

RECURS
OS

Chat, booktrailer,
Sala de Leitura,
Sarau virtual.

Palestras, salas de aula
google.

Reuniões entre os

responsáveis pela

construção do PPP,

coleta de sugestões

através de formulário

da Google.
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Resultados educacionais

OBJETIVOS Melhorar o desempenho do CEF 410 Norte no

IDEB

AÇÕES
Projetos interventivos de recuperação de

aprendizagens defasadas.

METAS Voltar ao resultado do ano de 2015.

INDICADORES Resultados IDEB

RESPONSÁVEIS Coordenação e equipe gestora

PRAZOS Até 2023

RECURSOS Material Aprova Brasil, Google Sala de Aula,
Simulados, Reagrupamento.

Dimensão Participativa

Objetivo Meta Ações
Respons

áveis
Cronogr

ama
Avaliação

Fortalecer a

gestão

democrática

Ampliar a

participação

de

estudantes,

professores e

familiares na

gestão

escolar;

Ampliação

do número

de reuniões,

questionário

s e

enquetes.

Equipe

Gestora

1º, 2º, 3º

e 4º

bimestre.

Por meio de

questionário

s, reuniões e

observações

.
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Dimensão de Pessoas

Objetivo Meta Ações
Responsá

vel
Cronogram

a
Avaliação

Ampliar as

formas de

comunicaçã

o entre a

escola e a

comunidad

e escolar.

Melhorar o

transito de

informaçõe

s, tornando

a

comunidad

e mais

engajada

no

cotidiano

escolar.

Uso de

redes

sociais.

Criação de

listas de

transmissã

o no

whatsapp.

Equipe

Gestora

1º, 2º, 3º e

4º bimestre.

Questionári

os a serem

respondido

s por

estudantes,

familiares e

professores

.

Dimensão Financeira e Administrativa

Objetivo Meta Ações
Responsá

vel
Cronogra

ma
Avaliação

Ampliar a

participação

da

comunidade

nas decisões

administrativ

as e

financeiras.

Aumentar a

participação

de

representan

tes de todos

os

segmentos

Programar

reuniões,

criação de

grupos de

interação via

whatsapp.

Equipe

Gestora

1º, 2º, 3º e

4º

bimestre.

Questioná

rios a

serem

respondid

os por

estudante

s,

familiares

e

professor

es.

Ampliar

acervo de

Aquisição

de um bom

Tentar

conseguir

Equipe

Gestora

3º e 4º

bimestre.

Comparar

a
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equipamento

s eletrônicos

(áudio-visual

)

sistema de

som,

computador

es e

notebooks

verbas de

emendas

parlamentares,

utilizar verba

de projetos,

construir

parcerias,

conseguir

doações.

quantidad

e de

recurso

ao final de

2020 e

final de

2021.

Acompanhamento e Avaliação
do PPP

O acompanhamento, assim como a avaliação, dos processos e ações

relacionadas à execução e implementação do projeto político pedagógico será feito

ao longo do ano. Inicialmente, será disponibilizada a versão preliminar para que a

equipe de professores possa fazer sugestões. Por meio de reuniões bimestrais com

a participação de todos os membros da comunidade (estudantes, familiares e

professores), avaliações institucionais pretende-se acompanhá-lo  e avaliá-lo.
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Projetos Específicos
O CEF 410 Norte entende que os saberes escolares necessitam ser

integrados aos saberes sociais para que os conteúdos tenham sentido na vida

prática dos estudantes. Entende também que o trabalho educativo desenvolvido

por meio de projetos pedagógicos instiga questionamentos e reflexões

auxiliando os estudantes a resolver os problemas que surgem na vida cotidiana.

Por isso, durante o ano de 2021 esta Unidade Escolar realizará projetos

pedagógicos com intuito de construir a subjetividade dos estudantes, bem como,

um currículo com disciplinas interligadas, em que os conteúdos se relacionam

entre si e com a vida cotidiana. Acreditamos que isto permitirá aos estudantes

uma compreensão crítica da realidade em sua totalidade.

Programa Adasa na Escola - Projeto Sala de Leitura

O projeto foi desenvolvido durante o mês de abril de 2021. A aplicação da

atividade contou com a leitura de matérias jornalísticas com temas atuais sobre

a Gestão dos Recursos Hídricos e sua preservação, seguida de debate entre os

estudantes.

Os estudantes dos 6º e 7º anos trabalharam o tema ‘Alagamentos’. Já as

turmas de 8º ano dedicaram-se ao tema ‘Importância das Matas para os

Recursos Hídricos’.

Projeto ‘Brincando com a eletrônica e a computação na casa de
bonecas’

O projeto, que teve início em maio de 2021, é uma parceria do CEF 410 Norte

com a Universidade de Brasília, coordenado pelo Professor Doutor Guillermo

Alvarez Bestard, faz parte de um edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
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Comunicações (MCTIC), e está sendo financiado pela Fundação de Apoio à

Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).

Tem como objetivo estimular o interesse das estudantes do CEF 410 Norte

nas pesquisas científicas e nas engenharias; desenvolver habilidades manuais e

conhecimentos científico-técnicos básicos nas áreas de eletrônica, software e

mecatrônica a fim de estimular a vocação das meninas nessas áreas e exibir as

potencialidades das mulheres nas engenharias e seu vínculo com a vida

sustentável.

Durante o projeto, o estudante conhecerá as regras do uso das ferramentas e

instrumentos disponíveis; vai aprender a definir os requerimentos para o desenho

da casa e do sistema de monitoramento e controle; irá desenhar a estrutura

mecânica da casa de bonecas desenvolvendo as habilidades de desenho espacial;

vai construir a estrutura da casa desenhada por ele mesmo, como mostra a Figura

40.

Figura 40: Casa de bonecas com iluminação. Experiência prévia feita pelo
coordenador do projeto com sua filha.
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Neste processo, poderão ser utilizados materiais de baixo ou zero custo,

como caixas de papelão, cola de farinha caseira, cola de silicone, acetato, papel,

papelão, garrafas de refrigerante, folhas de revistas coloridas, tintas, etc. A escola

disponibilizou um kit com alguns destes materiais para que cada estudante faça na

sua casa. Posteriormente o estudante aprenderá a fazer o desenho da eletrônica

para a iluminação com LEDs do interior e do exterior da casa de bonecas, bem

como, para a conexão dos sensores de temperatura e umidade e da placa para o

monitoramento e controle remoto.

Os participantes do projeto desenvolverão conhecimentos básicos sobre

componentes eletrônicos (pilas, cabos, resistores, LEDs, conetores, interruptores,

entre outros) e suas ligações. LEDs de luz branca e colorida fornecerão iluminação

dentro e fora da casa, permitindo o desenho de ambientes. LEDs RGB permitirão

combinar as cores analisando a física envolvida nessa mistura. Para isso, serão

utilizados softwares de simulação de circuitos eletrônicos e de fenómenos ópticos

disponíveis na internet.

Dessa forma, o estudante aprenderá a planejar e desenvolver o programa de

monitoramento e controle sobre uma placa eletrônica que pode ser programada pela

Internet. A programação gráfica será usada para desenvolver o seu pensamento

lógico, sem precisar de conhecimentos avançados de programação.

Então, a placa de controle comandará as luzes da casa, substituindo os

interruptores e permitindo mudar o nível da iluminação e o som à vontade. Os

sensores de temperatura e umidade serão ligados na placa com antecedência,

permitindo que o estudante os utilize na programação sem grandes complexidades,

como mostra a Figura 41.
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Figura 41: Diagrama em blocos do sistema de desenvolvimento,
monitoramento e controle da casa de bonecas.

Serão ofertadas 20 vagas por trimestre para os alunos dos 6º e 7º anos. As

meninas terão preferência na seleção, porém serão aceitos meninos, caso existam

vagas disponíveis. Enquanto estivermos em ensino remoto, as atividades serão

realizadas de forma remota, utilizando o Google Sala de Aulas, Google Meet e

outras ferramentas disponíveis.

Projeto ‘Meninas.comp’

O projeto Meninas.comp, parceria do CEF 410 Norte com a Universidade de

Brasília e o CEM Paulo Freire, tem previsão para início em junho de 2021. É mais

um projeto que fomenta a inclusão de meninas de escolas públicas do Distrito

Federal por meio de iniciativas que estimulam esse público a ingressar em cursos

ocupados majoritariamente por homens. O projeto foi idealizado por professoras do

Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília em 2010.

65



66

Os estudantes aprenderão conceitos de eletricidade, de eletrônica básica,

Arduino e lógica de programação para finalmente entender robótica. Em equipe, irão

planejar os desafios de robótica, desenvolver as estratégias para fazer um robô e

implementar as estratégias. Na última etapa, irão apresentar os resultados obtidos

para a comunidade escolar e em feiras científicas, como mostra a Figura 42.

Figura 42: Metodologia da Atividade Desafios Computacionais.

Mesmo sem conhecimento prévio de técnicas de programação, mas com o

direcionamento dado pelas professoras responsáveis, as meninas terão a

oportunidade de experimentar atividades que sejam inerentes à atuação profissional.

Inicialmente foram ofertadas 10 vagas para estudantes do 8º e 9º anos. As

atividades estão sendo realizadas de forma remota, utilizando o Google Sala de

Aulas, Google Meet e outras ferramentas disponíveis.

Figura 43: Professora Andréia Serafini e vice-diretora Rubéria Caminha
aprendendo para ensinar.
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Projeto CLIC 410 Norte

Diariamente sofremos influência da língua inglesa por meio de músicas,

programas televisivos, aplicativos de aparelhos celulares, computadores entre outras

mídias. Toda esta globalização leva-nos a superar barreiras e fronteiras,

colocando-nos sob a influência da cultura inglesa. Percebeu-se que alguns

estudantes do CEF 410 Norte não possuem acesso a cursos como CIL nem uma

base mínima de conhecimento para que o processo de evolução de aprendizagem

aconteça, ficando estacionados em nível insatisfatório de compreensão e utilização

da língua em estudo. Desta forma, este projeto tem o objetivo principal de tratar e

fortalecer a base necessária de compreensão da língua inglesa aos alunos do CEF

410 Norte que apresentaram nível insuficiente de conhecimento durante o 1º

semestre deste ano letivo, buscando construir com eles uma base sólida que

sustente e apoie o avanço dos estudos e da aprendizagem.

São ofertadas aulas em nível básico de inglês aos alunos selecionados.

Disponibilizou-se 15 vagas por turno. Os estudantes participam do Projeto CLIC 410

Norte no turno contrário ao seu horário de aula. Enquanto estivermos em ensino

remoto, as atividades serão realizadas por meio do Google Sala de Aulas, Google

Meet e outras ferramentas disponíveis.
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ANEXOS

PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Pedagogo(a) Orientador(a) Educacional: Sabhata salomoni   Matrícula: 212687-7  Turno: diurno (Matutino e Vespertino)

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra
a equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em
e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral
do estudante. (2019, p. 30)

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A
atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta
Pedagógica - PPP da unidade escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo,
crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com
responsabilidade. (2019, p.59)

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

METAS

1. Apresentar a importância das ações de orientação educacional junto  a equipe pedagógica e junto a comunidade escolar.

2. Desenvolver estratégias que favoreçam a permanência do estudante na unidade escolar (presencial ou no ensino
remoto).

3. Realizar ações de acolhimento, aprendizagem e desenvolvimento socioemocional; autonomia nos estudos (rotina,
hábitos, netiqueta,recursos de pesquisa); enfrentamento às violações de direito; educação em e para os direitos
humanos; e educação para a diversidade (pelo google sala de aula do SOE, palestras e outras oportunidades de
aprendizagens).

4. Atuar de forma preventiva e interventiva assessorando os estudantes em situações que exijam adaptação ao atual
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contexto.
5. Propiciar espaços de fala e reflexão para a comunidade.
6. Acolher a comunidade escolar frente à nova realidade apresentada.
7. Articular ações com representantes de turma para acompanhamento da frequência escolar.
8. Sensibilizar a comunidade escolar para o fortalecimento do elo com a Instituição educacional.
9. Participar da operacionalização da proposta pedagógica da escola, apoiando a comunidade escolar nas ações

pedagógicas para melhoria da aprendizagem.

TEMÁTICA
FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
EIXO DE AÇÃO

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Educação em
Cidadania DH Educação

em
Diversidade

Educação em
Sustentabilida

de
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Acolhimento X Apresentação do SOE e sobre os alunos de TFE
(Transtorno Funcional Específico) como

proposta de ação no contexto de atividades
Pedagógicas não Presenciais à Direção, supervisão

e professores.

Apresentação do SOE para a comunidade escolar
(pais e estudantes pela plataforma),

Por meio de mensagem

Agendandando entrevistas com os responsáveis dos
alunos de TFE + AH

Auxiliar e contribuir com os professores durante as
coletivas da escola.

Acolher  os estudantes indicados pelos professores
ou durante as reuniões de pais (conversar,

acompanhar e fazer encaminhamento, quando
necessário).

Participar e realizar acolhimento durante as
reuniões de pais e mestres.

Oferecer escuta  às famílias, estudantes e
professores, quando necessário.

Fazer os devidos encaminhamentos para consultas,
e relatórios quando necessário.

Ação junto aos
professores

(implantação da
Orientação

Educacional no
Ensino Remoto)

Ação junto aos
estudantes,

pais/responsáveis

Ação junto aos
pais/responsáveis

Ação junto aos
professores

Ação junto aos
estudantes e

famílias

Ação junto aos
estudantes,

pais/responsáveis e
professores.

Ação junto aos
estudantes,

Abril

.Maio

Abril/ Maio/ Junho e Julho

Durante todo o ano letivo.

Durante todo o ano letivo.

Durante todo o ano letivo.

Durante todo o ano letivo

Durante todo o ano letivo
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pais/responsáveis e
professores

Ação junto aos
estudantes,

pais/responsáveis.
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Cidadania X X Proporcionar mensagens/vídeos/palestras/
diálogo/questionários, procurando apresentar,
desenvolver e incentivar temas que possam
promover uma ação-reflexiva das atividades

pedagógicas, no coletivo da escola,  como forma a
facilitar a socialização do conhecimento e ampliação

das possibilidades do aluno para compreender e
agir no mundo como cidadão crítico e criativo

contribuindo para a valorização da sua vida e da
construção de sua identidade, com a utilização das

seguintes temáticas:

* Netiqueta,
→ Produção de 5 mensagens a serem colocadas na

sala do SOE aos alunos

* Hábitos de estudos epersistência ao estudar:
→ Mensagens de dicas de estudos

→ Mensagens de organização e cuidados ao
estudar

→ Frases motivacionais sobre hábitos de estudos

* Emoções e desmotivação em tempos de pandemia
(palestras ou postagem na plataforma na sala do

SOE)

* Desenvolvimento humano (pré-adolescentes e
adolescentes) e saúde mental.

→ Produção de material sobreas  7 áreas básicas
do desenvolvimento (físico, cognitivo,

emocional/desmotivação em tempos de pandemia,
social, moral e valores, cuidados com a alimentação

e cuidados com o corpo).

→ Elaboração de mensagens, palestras ou
postagem na plataforma na sala do SOE aos alunos

e família sobre a temática, para auxiliar e orientar

* Habilidades socioemocionais
→ Mensagens, conversas ou palestras sobre 15
habilidades socioemocionais (empatia, felicidade,

Ação junto aos
estudantes.

Ação junto aos
estudantes

Ação junto aos
estudantes

Ação junto aos
estudantes e para

as famílias

Ação junto aos
estudantes

Durante todo o ano letivo

Netiqueta
Maio/Junho

Hábitos de estudos
Julho/Agosto

Emoções e desmotivação
Junho/Julho

Desenvolvimento do
pré-adolescentes e

adolescentes
Setembro/Outubro
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autoestima, ética, paciência, autoconhecimento,
confiança, responsabilidade, autonomia,

criatividade, foco, persistência, tolerância, resiliência
e prudência)

Proporcionar mensagens/vídeos/palestras sobre
algumas datas pré-estabelecidads no calendário

escolar 2021, como por exemplo:
* Dia Nacional de Combate ao Abuso e à

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
(18/05)

* Dia do estudante (17/08);
* Prevenção às drogas (13/09 a 17/09);
* Dia da pessoa com deficiência (21/09);
* Dia dos professores (anecipado: 11/10);

*Semana Nacional do livro e da biblioteca (23/10
a 29/10

* Dia Nacional contra a medicalização da educação
e da sociedade (11/11);

* Dia do secretário (30/09), Dia do merendeiro
(30/10) e dis do gestor (12/11)

* Semana Mariada Penha (22/11 a 26/11)
* Dia do Orientador (04/12)

Ação junto aos
estudantes e as

famílias

Ação junto aos
estudantes

Ação junto aos
estudantes

Habilidades socioemocionais
Novembro/Dezembro

Durante todo o ano letivo
(sequindo a sequência das

datas)

Mediação de
conflitos

X X Participar do curso de formaçãon “Prática de
Mediação de Conflito no contexto Escolar” que será
ministrado pela equipe da EAPE + Estudos sobre o
tema nos momentos de Coordenaação Individual

Ações Institucionais Durante o primeiro semestre
letivo de 2021
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Planejament
o coletivo

X Participação do processo de elaboração do PP da
escola no contexto de atividade pedagógica não

presencial e do Planejamento dos temas pertinentes
conjuntamente com a gestão escolar.

Ações Institucionais Maio/Junho
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Em parceria com os professores e coordenação
pedagógica, identificar, encaminhar e acompanhar

alunos que apresentem dificuldades de
aprendizagem  e/ou comportamento;

Participação das Coordenações Coletivas semanais
e dos Conselhos de Classe com o corpo docente
para troca de informações, feedback acerca dos

atendimentos realizados com os estudantes,
devolutivas e ações de formação que favoreçam

estratégias pedagógicas cooperativas, de inclusão,
acolhimento e apoio aos alunos;

Participação das Coordenações Coletivas semanais
com o grupo de Orientadores e a Orientadora

intermediária;
Promover um diálogo com os professores (escolha
do  professor conselheiro – sorteio na coordenação

da escola ) e também a
escolha de representante e vice representante de

turma(dia predeterminado e combinado cada
conselheiro fará durante o meet o levantamento dos

estudantes e a sua respectiva escolha)

Ação junto aos
estudantes, pais e

professores.

Ação junto aos
professores e

aequipe escolar

Ação junto aos OE

Ação junto aos
professores e ação

junto aos
estudantes

Durante todo o ano letivo

Durante todo o ano letivo

(Durante os encontros de
Conselho de Classe a cada

bimestree nas coletivas)

Durante todo o ano letivo

Maio
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Integração
famíla/escola

X X X Oferecer atendimento às família que venham a
sofrer com o luto por perda de um ente querido para

a COVID19.

Realizar atividade que propicie o conhecimento
sobre a importância da Cultura Indígena.

Desenvolver atividade que estimule a
conscientização sobre a importância dos negros na

formação da cultura brasileira.

Ação junto aos
estudantes e às

famílias

Ação junto aos
estudantes

Ação junto aos
estudantes

Durante todo o ano letivo

Abril

Novembro
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E INDICADORES DE RESULTADOS

· Acompanhamento pelas coordenações com a equipe escolar da aprendizagem

· Observação e escuta dos professores e das famílias quanto às dificuldades enfrentadas pelos alunos diante o ensino
remoto

·      Número de alunos que necessitam de acompanhamento de frequência escolar.

· Questionário que apresenta o grau de satisfação dos professores, estudantes e responsáveis com a atuaçao da
Orientação Educacional

·      Utilização adequada na plataforma pelos alunos e a participação dos alunos nas aulas.

·       Percepção dos alunos em relação aos professores
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