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1. APRESENTAÇÃO
O Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental Arapoanga foi

pautado em cima de grandes reflexões sobre as finalidades da escola, o seu papel social,
a definição de caminhos e ações que serão executadas por toda a comunidade escolar,
reafirmando seu compromisso com uma educação de qualidade para a comunidade e
com o intuito de garantir a aprendizagem de todos os estudantes.

É um documento de suma importância, pois reflete a realidade da escola,
sendo um norteador da ação educativa em sua totalidade e tem como finalidade;
assegurar e fundamentar o funcionamento da Unidade Escolar, sua estrutura física e
pedagógica, assim como dar garantia e legitimidade para que “a escola seja palco de
inovações, investigações e grandes ações fundamentadas em um referencial teórico
metodológico que permita a construção de sua identidade e exerça seu direito à diferença,
à singularidade, à transparência, à solidariedade e à participação” (Veiga, 1996).

O Projeto Político Pedagógico envolve a composição dos documentos:
Proposta Pedagógica, Currículo em Movimento da SEEDF, Conselho Escolar e o Plano
de Trabalho Docente.

A construção, reconstrução e reavaliação do Projeto Político Pedagógico do
CEFA em tempos de Pandemia, tem tido momentos literalmente de isolamento. Por mais
que tenhamos tentado, é muito difícil uma participação efetiva de toda comunidade
escolar. O Projeto Pedagógico é dinâmico, é diário, é a vida da Escola.

Desde o dia 05 de junho de 2020, depois de 84 dias sem funcionar a Escola
Física, a Escola Remota chegou com toda força, e desde então exige de todos os
protagonistas: professores, alunos, famílias e servidores, um rápido amadurecimento e
intimidade com as tecnologias, nunca existido.

Foram momentos de tensão e dúvida, mas acima de tudo, de decisão. A
Equipe Escolar teve que aceitar o desafio. Eles têm sido momentos de satisfação e
superação. Mesmo distante, nossa escola de maneira remota está passando por uma
transformação social.

Entendemos que a escola é um espaço, onde os estudantes podem se
desenvolver através de um processo rico em interações e construção de conhecimentos
significativos, exercendo sua cidadania, nosso desafio será proporcionar isso de maneira
remota.

Nesta perspectiva, o Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino
Arapoanga foi sendo construído, dia a dia, impulsionado pelo movimento de suspensão
de aulas. Como “existir”, enquanto Instituição, sem a presença física? O Projeto Político
Pedagógico também precisou ser “reinventado” e assim adaptar-se à nova realidade.
Procuramos reorganizar o trabalho pedagógico baseando-nos na realidade
remota/presencial. Delineamos nossa própria identidade e avaliamos o que já tínhamos e
o que esperamos, como somos e como queremos ser quando voltarmos.

mailto:cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br


GDF - SEE
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL ARAPOANGA

PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL

Quadra 8, Conjunto I, Área Central, Arapoanga-DF – CEP 73368-656
Fone: (61) 3901-4555 – E-mail: cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br 4

Desejamos contar com todos os segmentos, na luta por uma Escola que
perceba os ESTUDANTES como PROTAGONISTAS, quer seja numa ESCOLA FÍSICA
ou VIRTUAL.
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA

O CEF Arapoanga foi criado em 07 de outubro de 1998, e iniciou suas
atividades em fevereiro de 1999, como Instituição de Ensino destinada ao atendimento do
Ensino Fundamental do Setor Habitacional Arapoanga.

Ao iniciar as atividades em fevereiro de 1999, constatou-se que os estudantes,
em sua maioria, eram oriundos de uma classe econômica sociocultural baixa. Depois de
22 anos, com quase 60 mil habitantes, contamos com outras Instituições Educacionais no
bairro, que atende diferentes faixas etárias, mas ainda não consegue atender em 100% a
comunidade de Arapoanga, fazendo com que as famílias procurem vagas em outras
instituições e que na maioria das vezas, não ficam próximas às suas residências
obrigando-os a se deslocarem grandes distâncias para chegar à escola.

Inicialmente, atendia educação infantil à 8ª série nos três turnos. Hoje
atendemos 15 turmas do 6º ao 9º do ensino fundamental, são turmas de Educação
Integral em tempo integral - PROETI. Esse programa tem por objetivo disponibilizar
espaços e propostas socioeducativas que proporcionem o desenvolvimento integral e a
interação da comunidade estudantil por meio da realização de experiências inovadoras,
nas áreas de esporte e lazer, possibilitando a melhoria da qualidade de vida e a inclusão
social.

Para atendimento aos jovens e adultos que não tiveram oportunidades de
escolarização, e que em sua maioria encontram-se, durante o dia, em atividades de
trabalho, contamos no período da noite com 03 turmas de Educação de Jovens e Adultos
(1º segmento).

EJA é uma modalidade de ensino criada pelo governo federal pela Lei de
Diretrizes Básicas e Bases da Educação para jovens e adultos (LDB 9.394/96). Ela tem o
intuito de dar acesso à educação para jovens e adultos que não concluíram o ensino
fundamental. A proposta sempre foi que a comunidade escolar realize anualmente a
avaliação institucional, visando à melhoria da escola. Dessa forma, a avaliação
institucional torna-se um instrumento de reorientação do trabalho educativo, com base na
construção coletiva de uma concepção de avaliação democrática e formativa, capaz de
intervir efetivamente na realidade educacional, no sentido de contrapor-se à crescente
exclusão e diminuir as desigualdades sociais.

A avaliação institucional constitui-se como um processo sistemático de
discussão permanente sobre as práticas vivenciadas na escola, intrínseco à construção
da sua autonomia, já que fornece subsídios para melhoria e aperfeiçoamento da
qualidade do seu trabalho. Essa autonomia não desvincula a escola das demais
instâncias do sistema, uma vez que a avaliação institucional articulada às avaliações,
possibilitando uma leitura da totalidade das instituições e do sistema (Oliveira et al., 2004,
p.21).

A Instituição é administrada pela equipe gestora, que tem como objetivo
fortalecer os vínculos da comunidade escolar, potencializando o processo de ensino

mailto:cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br
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aprendizagem dos estudantes, com a participação efetiva do Conselho Escolar e da
Associação de Pais e Mestres do CEF Arapoanga. Ressalta-se que a participação de
todos os segmentos da escola é fundamental para que se atinja êxito nas práticas
pedagógicas propostas no decorrer do ano letivo.

MANTENEDORA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

CNPJ 03.950.051/0001-72

Endereço completo Quadra 8 Conjunto I Área Central, Arapoanga-DF

Telefone (61) 3901-4555

Data de fundação 08/10/1998

Utilidade Pública Educação

NOME Centro de Ensino Fundamental Arapoanga

Endereço completo Quadra 8 Conjunto I Área Central, Arapoanga-DF

Telefone (61) 3901-4555

E-mail cefarapoanga@edu.se.df.gov.br

Localização Urbana

Coordenação Regional de Ensino Planaltina

Data de criação

Autorização

Reconhecimento

Turnos de funcionamento Diurno e Noturno

Nível de Ensino Ofertado • Anos Finais
• Educação de Jovens e Adultos (1º Segmento)

mailto:cefarapoanga@edu.se.df.gov.br
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

“Diagnosticar significa ir além da percepção imediata da mera opinião (do
grego, ortodoxa) ou descrição, e problematizar a realidade, procurar apreender suas
contradições, seu movimento interno, de tal forma que se possa superá-la por uma nova
prática, fertilizada pela reflexão teórico-crítica.” (Vasconcellos)

A população que integra o Bairro Arapoanga, em Planaltina, Distrito Federal, na
sua maior parte vive em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Verifica-se também,
baixos níveis de escolarização e um considerável contingente de pessoas que se
concentra na faixa etária jovem. A força de trabalho é exercida principalmente no Plano
Piloto, sendo que a média da renda mensal é de um salário mínimo.

Entre jovens e adultos desta população, conta-se um grande número de
pessoas que, em idade própria, não tiveram oportunidade de início e/ou continuidade de
escolarização. Nesse mesmo público encontram-se trabalhadores ativos e um
considerável percentual de pessoas em busca de profissionalização e vagas de emprego.

Quando iniciamos o Ano Letivo de 2021 a equipe gestora, conjuntamente com
a equipe de coordenação, secretaria, administrativo, supervisão, orientação, sala de
recursos e professores realizamos uma análise das estatísticas e resultado do ano
passado, através de reuniões para a construção do PPP de 2021, em que se discute a
necessidade de mudanças das práticas pedagógicas, com o objetivo de melhorar o
ensino e aprendizagens de algumas disciplinas críticas e melhorar a autoestima dos
estudantes, que passam um momento de pandemia, em que só nos encontramos por
meio virtual, com objetivo de cumprir com o calendário escolar com o mínimo de
aprendizagem e reprovação possível. Realizamos o apanhado das discussões para a
construção do plano de trabalho de cada segmento da escola para atingir as melhores
práticas pedagógicas e construir o plano de ação que visa à melhoria dos índices.

mailto:cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br
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IDEB: Centro de Ensino Fundamental Arapoanga

Fonte: INEP (2021)
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4. FUNÇÃO SOCIAL
O Centro de Ensino Fundamental Arapoanga tem como função proporcionar a

formação humana, intelectual e cultural necessária ao desenvolvimento de suas
potencialidades e habilidades, considerando as exigências do mundo moderno como
elemento de autorrealização pessoal, de continuidade de seus estudos para o exercício
consciente da cidadania.

Propiciar condições de convivência social, participativa, interventiva e tolerante
para transformação da realidade na perspectiva ética e política segundo os princípios da
cidadania.

Considerando a Escola como instituição do Estado, e tendo como princípio a
necessidade governamental de intervir nas principais necessidades apresentadas pela
comunidade, insere-se nessa função social o enfrentamento aos diversos tipos de
vulnerabilidade, dos quais se ressalta a carência econômica. Nessa direção, ofertar uma
educação voltada à promoção da cidadania se torna salutar, contemplando os estudantes
como sujeitos de direitos e deveres, atuando na construção de uma estrutura social em
que cada cidadão possa contribuir com suas escolhas, com seus saberes e também com
sua força produtiva.

A educação deve ser vista como um valioso projeto de vida. E a escola, vista
pela comunidade como notável instituição responsável pelo processo sociotransformador,
de grande influência na vida de pessoas e espelho para uma nação que busca alavancar
desenvolvimento, crescimento econômico e notoriedade internacional.

A instituição escolar possui relevantes atribuições e históricas contribuições
sociais. Uma destas é ser alicerce para aqueles que a enxergam como base para uma
vida futura, seja no ingresso à carreira acadêmica ou mesmo ao trabalho
profissionalizante. O Centro de Ensino Fundamental Arapoanga oportuniza aos seus
estudantes uma educação pública de qualidade, baseada nos princípios de uma
pedagogia sócio crítica, humana e integral, em que há a oportunidade para que o
indivíduo busque a partir de suas vocações escolher melhor o seu futuro e exercer sua
cidadania.

mailto:cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA

O trabalho desenvolvido no Centro de Ensino Fundamental Arapoanga adota
como pressuposto epistemológico e didático pedagógico a Aprendizagem Significativa em
um contexto sócio interacionista, que garante a participação de todos os atores envolvidos
no sistema educacional e apresenta sua concepção de conhecimento evidenciando que o
processo de conhecer é uma necessidade humana, historicamente construída, visando
compreender e transformar a realidade a qual estão inseridos.

Nesse sentido, o trabalho coletivo é desenvolvido a partir de documentos
orientadores da Gestão Democrática com base o Plano Nacional de Educação, aprovado
e sancionado em janeiro de 2001 pela Lei n.º 10.172 e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) n.º 9.394/96, que garante a participação de todos os envolvidos
no sistema educacional.

“Dessa forma, a gestão democrática, oferece voz e vez aos mais diferentes
atores sociais, especialmente na construção de um PPP como espaço privilegiado
para instaurar mecanismos e processos permanentes de reflexão e discussão da
organização do trabalho pedagógico da escola, na busca de alternativas viáveis à
efetivação de sua intencionalidade, sempre na busca da qualidade social da
educação.” (Projeto Político Pedagógico Carlos Mota. 2011, p.115).

No campo escolar, é necessário destacar que o processo de aprendizagem
não se constrói de forma isolada, fragmentado do contexto sociopolítico, isto porque,
qualquer situação não existe isoladamente, mas é resultado de um conjunto de
fenômenos interligados.

Na particularidade desse Projeto Político Pedagógico procura-se refletir sobre
as diferentes abordagens que estão constituindo o ideário pedagógico do trabalho
docente. Para tanto, o referencial teórico pautado na pedagogia sócio-histórica subsidiará
a presente discussão.

Com base nessa perspectiva, a escola adota princípios epistemológicos,
didáticos pedagógicos, éticos e estéticos que orientam a prática pedagógica e
administrativa de todos os agentes envolvidos no processo educacional desta instituição.

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS

A ênfase posta na importância do sujeito para processar o conhecimento,
caracteriza um tipo de trabalho pedagógico, em que o “ensino está centrado no aluno”, no
crescimento pessoal. Com embasamento na proposta Sócio interacionista de Lev
Vygotsky (1896-1934) postulam uma dialética das interações com o outro e com o meio,
como desencadeador do desenvolvimento sócio cognitivo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9tica
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Para Vygotsky e seus colaboradores, o desenvolvimento é impulsionado pela
linguagem. Eles acreditam que a estrutura dos estágios descrita por Piaget seja correta,
porém diferem na concepção de sua dinâmica evolutiva. Enquanto Piaget defende que a
estruturação do organismo precede o desenvolvimento, para Vygotsky é o próprio
processo de aprendizagem que gera e promove o desenvolvimento das estruturas
mentais superiores.

Esta teoria é concebida a partir do desenvolvimento humano, no que tange às
suas relações sociais que as pessoas desenvolvem no decorrer de sua vida. Sendo assim,
o processo de ensino aprendizagem também se constitui dentro das interações que
ocorrem nos diversos contextos sociais. Neste sentido, a sala de aula deve ser
considerada um lugar privilegiado de sistematização do conhecimento e o professor um
articulador na construção do saber.

Segundo Vygotsky (1989):

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem
um significado próprio num sistema de comportamento social, e sendo dirigidas a
objetivos definidos. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo
de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história
individual e história social.

Logo, a pedagogia sócio interacionista traz a concepção de que toda a pessoa
se constitui como ser humano pelas relações que estabelece com o outro. Desde o nosso
nascimento, somos socialmente dependentes uns dos outros e entramos em um processo
histórico que, de um lado, nos oferece informações sobre o mundo e visões sobre ele e,
de outro lado, permite a construção de uma visão pessoal sobre este mesmo mundo.

A história de nossa vida caminha de forma a processarem toda uma história de
vida integrada com outras muitas histórias que se cruzam naquele momento, pois
estamos inseridos em um tempo e em um espaço em constante movimento.

Sendo assim, o ponto de partida desta nossa reflexão encontra-se no grande
valor que essa teoria dá ao processo de interação e ao ensino na construção do
conhecimento.

Segundo Vygotsky (1987):

[…] é na interação entre as pessoas que em primeiro lugar se constrói o
conhecimento que depois será intrapessoal, ou seja, será partilhado pelo grupo
junto ao qual tal conhecimento foi conquistado ou construído.

Portanto, deve-se considerar a concepção do professor mediador no processo
de ensino aprendizagem, a partir dos postulados de Vygotsky, pois, nas interações aluno-
aluno e professor-aluno, a negociação de significados favorece a passagem do
conhecimento espontâneo para o científico, possibilitando aos estudantes não só a

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
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apropriação do legado cultural, a construção de suas funções psicológicas, bem como a
elaboração de valores que possibilitam um novo olhar sobre o meio físico e social, como
também sua análise e eventual transformação.

Outro conceito importante destacado por Vygotsky se refere à Zona de
Desenvolvimento Proximal, que pode ser entendido como a distância do nível de
desenvolvimento real e potencial ou proximal. O desenvolvimento real, que representa o
primeiro nível. Segundo Vygotsky (1998), o primeiro nível pode ser chamado de nível de
desenvolvimento real, isto é, o nível de desenvolvimento das funções mentais da criança
que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já
completados. Quando determinamos a idade mental de uma criança usando testes,
estamos quase sempre tratando do nível de desenvolvimento real.

Nos estudos do desenvolvimento mental das crianças, geralmente admite-se
que só é indicativo da capacidade mental das crianças aquilo que elas conseguem fazer
por si mesmas. Já o segundo nível é representado pelo desenvolvimento potencial ou
proximal, segundo Vygotsky (1998):

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não
amadureceram, mas que estão em processo de atuação, funções que
amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas
funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, ao
invés de “frutos” do desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza
o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de
desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente.

Logo, a Zona de Desenvolvimento Proximal pode ser definida como a distância
entre o nível de desenvolvimento real, que pode, grosso modo ser entendido como a
capacidade de um aluno resolver um problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento
potencial ou proximal que é determinado através da resolução de um problema sob a
orientação e mediação de um professor, ou de grupo de alunos. Logo, é a partir destes
dois níveis de desenvolvimento (o real e o potencial ou proximal) que Vygotsky define a
Zona de Desenvolvimento Proximal.

A escola promove, desenvolve, avalia e julga o desempenho intelectual dos
estudantes. Portanto, este Projeto Político Pedagógico (PPP) está embasado nas
concepções de Vygotsky do entendimento da busca de uma escola ideal. Entenda como
escola ideal aquela que oferece os instrumentos e conteúdos essenciais para uma
aprendizagem de qualidade necessária para que os indivíduos possam desenvolver
plenamente suas potencialidades, possam trabalhar com competência, viver com
dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida;
saibam tomar decisões fundamentais, continuem aprendendo, uma vez que a
aprendizagem é um processo permanente e contínuo.
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Segundo, Oliveira (1997), aquela que consiga transmitir conhecimentos
científicos aos nossos estudantes, bem como almeja uma interação das necessidades
individuais de nossos estudantes com o meio social.

[…] concebem a escola como uma instituição social na qual o funcionamento
cognitivo dos sujeitos é parte essencial da atividade principal da própria instituição.

Ainda em uma alusão social da educação e seus instrumentos, na teoria de
Paulo Freire, há de se pensar a Escola, para além das diretrizes, dos planos pedagógicos,
dos processos de ensino e aprendizagem, como um componente da própria estrutura da
sociedade, em que impera um sistema de desigualdades por decorrência de uma
variedade de fatores e causas. Essa abordagem não serve para qualificar ou trazer
rótulos a classes e sujeitos, ou a justificar estados e fenômenos. Pelo contrário, é uma
referência para posicionamentos e mobilizações de mudança. O ensino, que valoriza os
saberes sociais, que tem como partida a realidade vivida pelos educandos, conscientiza
os sujeitos a modificarem as situações que os condicionam em desvantagem. Como
questiona Freire (2007, p. 31) “[…] quem, mais que eles, para ir compreendendo a
necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis
de sua busca […]”.

PRINCÍPIOS ÉTICO-POLÍTICOS

Os fundamentos ético-políticos elencados pelo CEF Arapoanga, determinam-se
no espaço escolar, pelos seguintes princípios:

• Formação, voltada para a construção da identidade do estudante e seus projetos
de vida, considerando-se as características sociais, culturais e estéticas, cognitivas
e afetivas de sua individualidade;

• Valorização dos conteúdos de natureza atitudinal, ressaltando-se normas, valores,
atitudes para o desenvolvimento da cidadania compreendida como participação
social e política;

• Orientação para a formação de comportamentos responsáveis, solidários, de
cooperação, de respeito ao outro e de busca pela paz;

• Fortalecimento da convivência grupal a partir do conhecimento ajustado de si
mesmo, elo do sentimento de confiança da capacidade de inter-relação pessoal,
visando à plena formação do cidadão e capaz de conviver com as diferenças;

• Desenvolvimento da autonomia moral e intelectual dos estudantes, voltada a uma
dimensão emancipadora e relacionada com os diferentes aspectos do indivíduo,
isto é, intelectuais, morais, afetivos, éticos, estéticos e sócio-políticos;

• Eleger a autonomia como um dos fundamentos ético-políticos, supõe considerar a
atuação do estudante na construção do próprio conhecimento, isto é, a autonomia
fala de uma relação emancipada, íntegra, com as diferentes dimensões da vida, o
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que envolve aspectos intelectuais, morais, afetivos e sociopolíticos “(PCNs,
1998:90).

Para criar situações que propiciem o desenvolvimento da autonomia, o trabalho
docente deverá privilegiar encaminhamentos didáticos, tais como: planejar realizações de
tarefas; identificar formas de resolver problemas; formular perguntas significativas;
levantar hipóteses e buscar meios de verificá-las; validar raciocínios; resolver conflitos;
colocar-se no lugar do outro, para melhor refletir sobre uma determinada situação;
considerar regras estabelecidas coletivamente.

A autonomia também se manifesta na dupla dimensão do trabalho individual e
do trabalho coletivo- cooperativo. Por aquele se compreende as exigências feitas aos
alunos para serem responsáveis por suas ações, suas tarefas, suas propostas.

Para tanto, atitudes de respeito mútuo, sensibilidade e segurança, precisam ser
vivenciadas no espaço escolar, pois a partir dessa vivência, o princípio educativo da
autonomia permitirá ao estudante: saber o que quer saber; como fazer para buscar
informações, como desenvolver um dado conhecimento, como manter uma postura crítica,
comparando visões e reservando para si o direito de conclusão (conforme PCNs, 1998).

Consideramos a política da igualdade como princípio ético, que deve ser
praticada na garantia da igualdade de oportunidades e da diversidade de tratamentos,
bem como no reconhecimento dos direitos humanos, o exercício dos direitos e deveres da
cidadania e ainda o combate a todas as formas de preconceito e discriminação. O saber
conviver agregado à pluralidade cultural é edificado através do respeito aos seus pares e
à comunidade, mesmo num país onde há tamanha diversidade de identidades.

ESTÉTICOS

Estética da sensibilidade que contribui para constituir identidades capazes de
suportar a inquietação, de conviver com o incerto e com o diferente. Em cada conteúdo
ministrado em sala de aula, há a preocupação de agregar valores para que o estudante
tenha conhecimento do passado, domínio do presente e visão do futuro. Em suma, a
estética da sensibilidade é aprender a fazer.

O trabalho didático-pedagógico será norteado também pela valorização e
respeito à diversidade, a atitude de aceitação do outro em suas diferenças e
particularidades do indivíduo.

O respeito às liberdades individuais estará presente em todos os projetos
desenvolvidos pela escola, mas também nos atos e atitudes dos adultos com os
estudantes que pertencem à instituição, bem como na convivência entre seus pares e nas
práticas escolares que permitem ao estudante aprender e ter reconhecidos e valorizados
os conhecimentos que é capaz de produzir segundo suas possibilidades.
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6. OBJETIVOS
“Segundo o marco normativo brasileiro, é princípio e finalidade da educação a
formação de cidadãos”. Tanto a Constituição Federal como a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação - LDB estabelecem que “a educação, dever da família e do
Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (Projeto Político
Carlos Mota, 2011, p 15).

Neste sentido, o Projeto Político Pedagógico deve propiciar uma prática
educacional interdisciplinar que favoreça ao educando apropriar-se dos recursos culturais
relevantes para a intervenção e participação ativa e coerente na vida em sociedade.

Em consonância com os objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental
apresentados nas normativas pedagógicas da SEEDF, pautadas nas Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCN (2013) o Projeto Político Pedagógico
(PPP) do Centro de Ensino Fundamental do Arapoanga tem por objetivo:

1. possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma
perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação
para a Sustentabilidade;

2. promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e
do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos
letramentos;

3. oportunizar a compreensão do ambiente natural e social da diversidade étnico-
cultural, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes e da cultura,
dos direitos humanos e de princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira,
latino-americana e mundial;

4. fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos
éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de
acesso, permanência e formação integral dos estudantes;

5. Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de
atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na
perspectiva do protagonismo estudantil.

6. Proporcionar momentos de conversa, de escuta individual e coletiva.

7. Adequar o aprendizado com o foco na aprendizagem significativa.

8. Desenvolver as habilidades socioemocionais previstas na BNCC.

9. Reorganizar conteúdos de acordo com a nova realidade educacional, rever e
adaptar objetivos.
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10. Melhorar o engajamento dos estudantes relacionado ao uso de tecnologias
educacionais.

11. Encontrar meios de disponibilizar acesso às atividades escolares a todos os
estudantes através das ferramentas disponíveis (material impresso, via WhatsApp,
Google meet e plataforma).

12. Manter o processo de aprendizagem qualificado utilizando imagens, áudios, links,
reportagens, vídeos, entre outros.

13. Garantir a equidade do ensino para os diferentes contextos de estudos em casa
vivenciados pelos estudantes.

14. Promover a colaboração e inovação de práticas psicopedagógicas entre os
educadores.

15. Estabelecer uma comunicação ativa, ética e transparente com os grupos de
estudantes e a equipe escolar.

16. Zelar pela qualidade das relações intrapessoais e interpessoais e o intercâmbio de
experiências na escola e na rede.

17. Acompanhar a segurança e saúde da equipe escolar e estudantes no decorrer das
aulas remotas.

18. Avaliar e criar estratégias de recuperação da aprendizagem, disponibilizar meios
tecnológicos e outros recursos de complementação da aprendizagem.

De uma forma ampla, os objetivos a que se destina a educação nesta Unidade
se identificam com uma educação emancipatória, alicerçada no desenvolvimento pleno
em seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Visa à ampliação das capacidades de
aprendizagem, desenvolvendo junto aos discentes um trabalho pedagógico pautado na
articulação curricular, integrando temas que compõem a formação integral dos indivíduos,
desempenhando um trabalho pedagógico diferenciado de modo a contribuir para a
erradicação da evasão, da retenção e ainda como forma de estabelecer a educação como
direito universal.
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM A PRÁTICA
PEDAGÓGICA

No que diz respeito à educação, as diferentes concepções sobre o
desenvolvimento e a aprendizagem trazem consequências para a prática pedagógica. As
abordagens defendidas pelo PPP do CEF Arapoanga ressaltam, sobretudo, a perspectiva
de uma educação dialógica, com embasamento na Pedagogia histórico crítica, que define
a escola enquanto uma agência socializadora do saber sistematizado, produzido e
acumulado historicamente pela humanidade.

As teorias progressistas buscam uma pedagogia que tenha por finalidade
atender os interesses dos que estão sendo dominados pelo sistema capitalista e não mais
dos dominantes. Destaca-se aqui a “pedagogia crítico social dos conteúdos”, apresentada
por Libâneo (1990, apud SAVIANI, 2008).

[…] Libâneo entende que, na pedagogia crítico-social dos conteúdos, o papel
primordial da escola é difundir conteúdos vivos, concretos, indissociáveis das
realidades sociais, sendo esse o “melhor serviço que se presta aos interesses
populares” (idem, p. 39). E os conteúdos do ensino não são outros senão os
conteúdos culturais universais que vieram a se constituir em patrimônio comum da
humanidade, sendo permanentemente reavaliados à luz das realidades sociais
nas quais vivem os alunos (SAVIANI, 2011, p.419).

A Pedagogia Histórico-Crítica tem seu fundamento no materialismo histórico e
nos fundamentos psicológicos de Teoria Histórica Cultural de Vygotsky busca colocar a
educação escolar a serviço da transformação social de forma crítica e não reprodutivista.
Conforme esclarece Saviani (1996, p. 102) a expressão “Pedagogia Histórico-Crítica”
representa:

[…] o empenho em compreender a questão educacional a partir do
desenvolvimento histórico objetivo. Portanto, a concepção pressuposta nesta
visão da pedagogia histórico-crítica é o materialismo histórico, ou seja, a
compreensão da história a partir do desenvolvimento material, da determinação
das condições materiais da existência humana. No Brasil, esta corrente
pedagógica firma-se fundamentalmente, a partir de 1979.

O que define de forma objetiva a expressão Pedagogia Histórico-Crítica é a
articulação de uma proposta pedagógica que se empenha, não apenas em manter a
sociedade como está posta, mas em transformá-la a partir da compreensão dos
condicionantes sociais. Saviani (2009) afirma que é possível uma pedagogia capaz de
superar o problema da marginalidade, articulando a escola aos interesses da classe
dominada. A Pedagogia Histórico-Crítica se empenha na defesa da finalidade da escola,
que está ligada à questão do conhecimento produzido historicamente, indispensável à
compreensão da prática social e neste sentido é preciso resgatar a função da escola e
reorganizar o trabalho educativo.
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[…] situar a especificidade da educação como referida aos conhecimentos, ideias,
conceitos, valores, atitudes, hábitos, símbolos sob o aspecto de elementos
necessários a formação da humanidade em cada indivíduo singular, na forma de
uma segunda natureza, que se produz, deliberada e intencionalmente, através das
relações pedagógicas historicamente determinadas que se travam entre os
homens (SAVIANI, 2012, p. 20).

Segundo Aranha (1996), a Pedagogia Crítico-social dos conteúdos, como
também a Pedagogia histórico crítica, busca construir uma teoria pedagógica a partir da
compreensão de nossa realidade histórica e social, a fim de tornar possível o papel
mediador da educação no processo de transformação social. Não que a educação possa
por si só produzir a democratização da sociedade, mas a mudança se faz de forma
mediatizada, ou seja, por meio da transformação das consciências (1996, p. 216).

A democratização do acesso e da permanência na educação básica para a
comunidade na qual a escola está inserida requer que ações pedagógicas sejam
reinventadas, tendo suas concepções e práticas refletidas e revisadas com vistas ao
atendimento às necessidades formativas do estudante. Com o intuito de democratizar o
acesso à educação e garantir a permanência do estudante, a escola passa, portanto, pela
priorização às formas de sentir, pensar e agir dos diversos sujeitos coletivos e individuais.

Como contribuição para uma educação transformadora, a participação, o
diálogo e a liberdade dos sujeitos e grupos envolvidos com o cotidiano da escola não
ocorrem com o idealizado por seus dirigentes, mas sim a participação de toda a
comunidade escolar.

Defendida pelo Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal (2014), esta opção teórico-metodológica justifica-
se em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população local um ponto
relevante nesta escolha. Como as outras tendências progressistas, a Crítico-social dos
conteúdos, de acordo com Freire (1999; 2001; 2004), também está preocupada com a
função transformadora da Educação em relação à sociedade, sem, com isso, negligenciar
o processo de construção do conhecimento fundamentado nos conteúdos acumulados
pela humanidade.

Além da própria natureza interventora que o conhecimento desperta e aprimora
nos estudantes, a interação dos sujeitos com o mundo a partir das novas visões
proporcionadas pela educação, capacita-os continuamente a propor e elaborar
transformações, adequações e, logicamente os direitos sociais tendem a favorecer a
quem os conhece, a quem domina os mecanismos subjetivos dos bens materiais e
imateriais da humanidade. Com referência a este aspecto, Freire diz, a respeito do
homem que: "[...] A captação que faz dos dados objetivos de sua realidade, como dos
laços que prendem um dado a outro, ou um fato a outro, é naturalmente crítica, por isso,
reflexiva e não reflexa, como seria na esfera dos contatos (2007, p. 48)."
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
Em consonância com essas diretrizes, o trabalho pedagógico do ano letivo

2021 será construído com base em elementos primordiais que garantem uma educação
de qualidade a cada um dos estudantes desta unidade escolar, a saber: a gestão
democrática, a formação continuada, e a coordenação pedagógica como espaço para
aprimoramento das práticas estão entre estes.

Primeiramente, no que se refere à construção deste projeto, é imprescindível
ressaltar que através da gestão democrática, toda a comunidade escolar foi incentivada a
colaborar em sua reformulação para o ano letivo de 2021 e, de fato, ele foi requalificado
com a participação efetiva de todos.

8.1 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS
Em relação à oferta e ao atendimento do Ensino Fundamental – Anos Finais, o

trabalho pedagógico do CEF Arapoanga está pautado nas Diretrizes Pedagógicas para a
Organização Escolar do 3º Ciclo para as aprendizagens.

Organização do 3º Ciclo para as Aprendizagens

1º Bloco
(6º e 7º anos)

2º Bloco
(8º e 9º anos)

• Estudantes com 11 e 12 anos de idade,
com flexibilidade;

• Possibilidade de reprovação no final do
bloco (7º ano).

• Estudantes com 13 e 14 anos de idade,
com flexibilidade;

• Possibilidade de reprovação no final do
bloco (9º ano).

Fonte: Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens p.18

Em relação à oferta e ao atendimento do Ensino Fundamental - Anos Iniciais -
na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA, o trabalho pedagógico nesta
Unidade Escolar, está fundamentado nas Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens
e Adultos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
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Organização do 1º Segmento – EJA

1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa

O conjunto das etapas do 1º Segmento da EJA corresponde aos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental

• Estudantes
com 18 anos
completos.

• Ressalta-se que a matrícula de adolescentes (menores de 18
anos), no turno noturno, poderá ser efetuada somente com o
consentimento expresso dos responsáveis e a devida orientação
da equipe pedagógica. Recomendação nº 3/2016, da Promotoria
de Defesa da Educação (PROEDUC).

Fonte: Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal (2020, p. 17-22)

Partindo de uma apreciação da Proposta Político Pedagógica da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, a educação de jovens e adultos, destina-se ao
atendimento dos jovens e adultos que não tiveram oportunidade de iniciar, ou progredir
em seus estudos, principalmente por interferência de fatores sociais. Esta modalidade,
nesse sentido, vem ao encontro de acolher pessoas já engajadas no mundo do trabalho,
ou em busca de condições de inserção em uma vaga de emprego. De acordo, ainda, com
o PPP da SEEDF, caracteriza-se a EJA por uma modalidade em que a educação é
considerada um direito universal, em que se possibilita “[…] aprender ao longo da vida,
integrando as políticas educacionais para além da alfabetização […]”.

Em leitura da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9394/1996), colhe-
se, no Art. 37, que “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade
própria”.

8.2 ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS
No que diz respeito ao alinhamento e organização do espaço e tempo das

ações pedagógicas, a equipe gestora e equipe pedagógica elaboraram um protótipo da
edição nº21 da Agenda Pedagógica CEFA e a apresentaram aos professores para
discussão e validação.

Sendo validada, esta agenda norteia todas as ações pedagógicas com
orientações pertinentes acerca do Ensino Integral, da Organização em Ciclos, dos
Registros e Escrituração dos Diários de Classe, do Sistema de Avaliação e do
Cronograma Anual de realização das atividades pedagógicas. Tais ações já foram
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pensadas previamente para o ensino remoto, para o ensino híbrido e para o ensino
presencial devido às incertezas vivenciadas por causa do novo coronavírus.

FORMAÇÃO CONTINUADA

A formação continuada é essencial para os profissionais da educação. Por
meio dela é possível ampliar conhecimentos, conhecer novos recursos e adquirir novas
práticas que podem melhorar a qualidade do processo ensino/aprendizagem.

Neste contexto, os profissionais da unidade escolar são sempre informados
sobre oportunidades de cursos oferecidos pela Subsecretaria de Formação Continuada
dos Profissionais da Educação - EAPE ou por instituições credenciadas por ela. Lives na
Internet (Palestras e Fóruns) sobre assuntos pertinentes ao contexto atual também são
sempre compartilhados.

Durante o ensino remoto foi priorizada a participação nos fóruns virtuais do
Ensino Fundamental em Tempo Integral promovidos pela EAPE, com assistência de
acordo com o macrocampo.

Além das oportunidades externas de formação continuada, a unidade escolar
pretende valorizar as potencialidades de seu próprio grupo. Acredita-se que o
compartilhamento de experiências entre professores contribui substancialmente para suas
atuações, seja no planejamento, seja na prática.

Por esta razão, pretende-se em momentos oportunos, diagnosticar as
potencialidades de cada professor e convidá-los para ministrar pequenas oficinas a todo
grupo de profissionais da escola.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

A coordenação pedagógica, entre outros, constituem aspectos fundamentais
para análise, discussão e construção do ambiente educativo com o tempo e espaço
voltado para trabalho coletivo visando à melhoria e o progresso do estudante na sua
individualidade. Os momentos de coordenação pedagógica sempre foram valorizados
nesta unidade escolar e, nesta modalidade de ensino remoto mediado por tecnologias,
eles precisam ser aproveitados ao máximo.

Os momentos de coordenação pedagógica individual serão necessários para
elaboração dos Planos de Trabalho das Partes Flexíveis e organização do
Replanejamento Curricular 2021 – Anos Finais em semanas que permitam o ensino por
meio de sequências didáticas, produção e validação de materiais e atividades, seja para
aplicação na Plataforma Google Sala de Aula, seja para disponibilização na versão
impressa e busca ativa dos estudantes que não participam com regularidade das
atividades propostas.
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Os professores Coordenadores Pedagógicos permanecem com a
responsabilidade de planejar, organizar, e acompanhar os professores na produção dos
materiais pedagógicos e das aulas remotas. Têm também a incumbência de autorizar a
inserção no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como a impressão, de todos os
materiais produzidos (SEEDF, 2020).

Para estabelecer um acompanhamento individualizado de cada estudante e
possibilitar a busca ativa de cada um deles, será utilizada a Planilha de Estudantes
Faltosos. Nessa planilha, constam todos os componentes curriculares e cada professor
deverá registrar as pendências de cada estudante e os contatos ou tentativas de contato
para informar sobre a participação do mesmo, realizando assim a busca ativa que objetiva
não deixar nenhum estudante fora do sistema remoto.

E os momentos de coordenação coletiva serão necessários para acolhimento e
ambientação dos professores, informes gerais ligados às demandas de cada semana,
apresentação e discussão dos documentos norteadores das ações pedagógicas e para
analisar e propor soluções para as necessidades da comunidade escolar. Esse espaço
também é aproveitado para o aprendizado, onde acontecem pequenas palestras com
convidados de fora da instituição e pequenos cursos repassados pela coordenação
pedagógica com a finalidade de melhorar a nossa prática pedagógica.

8.3 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: CICLOS E SEMESTRES
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal -SEEDF, implantou a

Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens. Na referida proposta, ganham
relevância a avaliação formativa, a pedagogia histórico-crítica em especial na perspectiva
do trabalho coletivo.

A concretização desta proposta de organização escolar, que encontra-se
coadunada com o disposto na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDBEN), tornou-se possível por força do Plano Distrital de Educação (PDE
2015-2024) que, em sua estratégia 2.3, assim dispõe:

[…] adotar, após amplo debate com a comunidade escolar, até o terceiro ano de
vigência deste Plano (2018), modelo de organização escolar em ciclo, em
substituição ao regime seriado, de modo a enfrentar os índices de reprovação e os
percursos diferenciados de escolarização.

De acordo com essa proposta, a organização escolar em ciclos para as aprendizagens
proporciona mais oportunidades de aprendizagem, pois entende que o estudante percorre
caminhos distintos e a escola se organiza para oportunizar a progressão continuada das
aprendizagens para cada estudante o que pressupõe uma lógica diferente de
funcionamento da unidade escolar.

Uma outra forma de organização dos tempos e espaços escolares, pois
consideram a lógica do processo:
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Pedagogia diferenciada;

Trabalho coletivo;

Avaliação Formativa;

Progressão continuada.

Nos anos finais do ensino fundamental, o 3º ciclo para as aprendizagens é
compreendido em dois Blocos bienais, 6º e 7º anos e 8º e 9º anos. Esses biênios são
entendidos como unidades mínimas de progressão ou retenção, mas o fim do Bloco I não
significa, necessariamente, que o estudante não possa recuperar as aprendizagens no
Bloco II. A natureza dos Blocos é de se apropriar das necessidades dos estudantes e
desconstruí-las ao longo de todo o percurso do 3º ciclo, por meio de intervenções
pedagógicas, como os Reagrupamentos e Projetos Interventivos.

8.4 RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE
A valorização da família e seu reconhecimento como partícipe da educação é

uma ponte para um bom relacionamento entre a instituição escolar e a comunidade. A
inclusão não deve se dar apenas em situações de conflito, em resoluções de problemas
que envolvam o estudante, mas em todos os momentos da rotina escolar. Quando as
famílias veem e reconhecem o papel transformador da escola e da educação, elas
expressam isso em suas relações interpessoais.
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O planejamento escolar, nos diferentes formatos de oferta de ensino, é
elaborado com base na abertura à participação e inclusão dos sujeitos. Todo o histórico
de existência e evolução desta Unidade Escolar é alicerçado nas características,
peculiaridades e dinâmicas da comunidade a que serve. As concepções pedagógicas, as
iniciativas inovadoras da gestão e das diferentes equipes em atuação se alinham ao perfil
social e às demandas objetivas e subjetivas produzidas nas interações destinadas à
apropriação dos conhecimentos sobre o público atendido.

8.5 ATUAÇÃO DE EQUIPES ESPECIALIZADAS E OUTROS
PROFISSIONAIS

O Centro de Ensino Fundamental Arapoanga possui um trabalho de extrema
relevância no atendimento integral de seus estudantes, pois em seu quadro de
profissionais há equipes especializadas em diversas frentes de atuação, como:
Orientação Educacional, Sala de Recursos, acompanhamento dos estudantes ANEE em
sala de aula com auxílio de monitor.

8.6 ATUAÇÃO DOS JOVENS EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS,
MONITORES, ENTRE OUTROS

No Centro de Ensino Fundamental Arapoanga é de grande valia o papel dos
jovens educadores, pois na educação integral em tempo integral o trabalho do professor
requer maior suporte, acompanhamento e supervisão. Tendo o auxílio de jovens
educadores em sala de aula, aos estudantes que apresentam deficiências e transtornos,
há considerável melhoria no processo de ensino-aprendizagem de todos bem como uma
maior inclusão, sendo está tão almejada pela rede pública de ensino do Distrito Federal.

mailto:cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br


GDF - SEE
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL ARAPOANGA

PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL

Quadra 8, Conjunto I, Área Central, Arapoanga-DF – CEP 73368-656
Fone: (61) 3901-4555 – E-mail: cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br 25

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Na Educação em Tempo Integral, é essencial a adoção de práticas
pedagógicas desafiadoras e estimuladoras levando em conta as individualidades dos
estudantes, vivenciando e reconstruindo o currículo no cotidiano escolar.

O trabalho pedagógico desenvolvido na unidade escolar é voltado para as
necessidades de aprendizagem de todos os estudantes, respeitando seus tempos de
desenvolvimento, com a garantia de um processo contínuo de formação integral. Os
estudantes do Ensino Fundamental Arapoanga assumem, em seu percurso formativo, a
condição de sujeitos de direito e constroem, gradativamente, sua cidadania (BRASIL,
2013).

O ensino, então, não fica restrito à transmissão de conteúdos e à prática de
avaliações que valorizem apenas o caráter quantitativo ao final de cada bimestre;
diferente disso, aprimora-se constantemente os processos de ensinar, de aprender e de
avaliar, tendo como princípio fundamental a garantia das aprendizagens para todos os
estudantes.

De acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional do Distrito Federal,
avaliar não se resume à aplicação de testes ou exames. Também não se confunde com
medida. Medir é apenas uma pequena parte do processo avaliativo, correspondendo à
obtenção de informações. Analisá-las para promover intervenções constantes é o que
compõe o ato avaliativo; por isso, as afirmativas de que, enquanto se aprende se avalia e
enquanto se avalia ocorrem aprendizagens são válidas tanto por parte do docente quanto
do estudante. Esse processo é conhecido como avaliação formativa, ou seja, avaliação
para as aprendizagens (VILLAS BOAS, 2013).

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF entende que,
na avaliação formativa, estão as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que
se ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para
desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada. (p.12).

Com base nesse documento o CEF Arapoanga buscou e pautou suas ações no
processo avaliativo adotando a avaliação formativa como concepção e prática norteadora,
para modalidades de ensino vigente que segundo as diretrizes de avaliação educacional,
é um recurso pedagógico que promove aprendizagens significativas e direciona o
estudante para a construção do conhecimento, sob a mediação do professor. É nela que
os professores e equipe gestora avaliam o trabalho e o produto durante o bimestre,
possibilitando análise do processo de ensino e aprendizagem, oportunizando a
progressão continuada das aprendizagens, também defendida pelas Diretrizes, coaduna-
se com a perspectiva de avaliação formativa, uma vez que implica avançar enquanto se
aprende e aprender à medida que se progride. Com base nessa concepção, torna-se
possível corroborar com avanços progressivos e a continuidade das aprendizagens.
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É inconcebível um processo de ensino/aprendizagem sem avaliação. Até
mesmo nas atividades corriqueiras do cotidiano ela se faz presente.

Ressalta-se que a avaliação pode ser realizada em diferentes vertentes, seja
no ensino remoto, seja no ensino presencial, os mecanismos avaliativos para as
aprendizagens, independente do instrumento, deverão sempre estar pautados na
avaliação formativa. Conforme Cipriano Luckesi, não é o instrumento que determina se a
avaliação é formativa ou classificatória e sim a postura do professor na análise dos
resultados contidos nesses instrumentos.

No ensino remoto, a avaliação da aprendizagem se dará pelo
acompanhamento das atividades semanais realizadas pelos estudantes a cada bimestre.
Este acompanhamento terá um aspecto formativo de acordo com as prioridades de cada
professor. Considerando sempre o desenvolvimento e progresso do estudante em sua
individualidade depois de garantidos todos os direitos à recuperação de conteúdos
através de avaliação diagnóstica e aplicação de intervenções pedagógicas constantes.

As médias bimestrais serão compostas da seguinte forma: 10,0 pontos do
componente curricular da base nacional comum.

No ensino presencial, a avaliação da aprendizagem se dará pela utilização dos
seguintes instrumentos de coletas de dados:

i. Prova bimestral: contemplando o componente curricular da base nacional comum e
parte flexível afim. Valor 5,0 pontos

ii. Simulado: constituído de 40 questões, sendo 5 questões para cada componente
curricular da base nacional comum e parte flexível afim. Valor 2,0 pontos.

iii. Atividades realizadas nas aulas do componente curricular da base nacional comum.
Valor 2,0 pontos.

iv. Cumprimento das atividades propostas e comprometimento do estudante nas aulas.
Valor 1,0 ponto.

Em relação à Educação de Jovens e Adultos, a avaliação soma-se aos demais
instrumentos pedagógicos da Escola para estabelecer pontes de diálogo com os sujeitos
em suas realidades de vida, e também com seu status de vinculação ao sistema
educativo, buscando aproximar os estudantes do contexto formativo dinâmico, gradual,
contínuo e qualitativo. Como apontam as Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens
e Adultos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (2020, p. 51):

A avaliação escolar na Educação de Jovens e Adultos, em seus diferentes
processos e espaços, não poderá renovar as exclusões a que os sujeitos da modalidade
foram submetidos ao longo do tempo. Portanto, deverá encorajar, orientar, informar e
conduzir os estudantes em uma perspectiva contínua e formativa, com vistas ao
desenvolvimento das aprendizagens.

mailto:cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br


GDF - SEE
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL ARAPOANGA

PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL

Quadra 8, Conjunto I, Área Central, Arapoanga-DF – CEP 73368-656
Fone: (61) 3901-4555 – E-mail: cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br 27

DIAGNÓSTICO

Um dos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica
do DF é a pedagogia Histórico-Crítica que, por sua vez, tem seus métodos pautados na
prática social.

Nesse contexto, é primordial que os estudos sejam iniciados a partir da
realidade do estudante e a partir do que ele já sabe, já conhece. Daí a importância do
diagnóstico.

A avaliação diagnóstica está presente permanentemente no processo de
avaliação da escola e entra nesse cenário como potencializadora da avaliação formativa,
pois norteia como serão trabalhados os conteúdos de cada disciplina, acompanha e
aponta as necessidades de aplicação de intervenções pedagógicas, que são oferecidas
constantemente.

Entende-se por avaliação diagnóstica uma ferramenta que traz informações
sobre o quanto os estudantes dominam determinados conhecimentos, habilidades e
competências. É possível, dessa forma, mapear os pontos fortes e de dificuldade da
turma e de cada estudante, em específico, o que funciona de fato como um diagnóstico.

Além de permitir que o professor possa adequar suas abordagens e estratégias
de ensino às necessidades de cada estudante, estimulando seu progresso e fazendo com
que ele atinja novos patamares em suas competências, as informações oferecidas por
esse diagnóstico devem, também, guiar o planejamento docente e a escolha por
intervenções pedagógicas adequadas, como forma de promover a recuperação dos
pontos em que se identifica fragilidade na aprendizagem.

A avaliação diagnóstica é importante em diversos momentos da aprendizagem
para verificação das necessidades dos estudantes e como norteadora das nossas
práticas, destacando-se em dois momentos a fim de registros em documentos oficiais: o
diagnóstico inicial (no início do ano letivo) e o diagnóstico final (no final do ano letivo).

Na Educação de Jovens e Adultos, organizada em regime semestral, é
realizada uma avaliação diagnóstica no início do semestre (Avaliação Diagnóstica Inicial) -
que traz subsídios para planejamento de estratégias e intervenções ao longo do período
letivo, a fim de adequar os saberes e habilidades dos estudantes, corrigindo eventuais
defasagens e aprimorando as potencialidades apresentadas -, e uma segunda avaliação
diagnóstica (Avaliação Diagnóstica Final), no término do semestre letivo - que auxilia na
apreciação das evoluções formativas dos estudantes, em comparação ao ponto de partida
da turma, e também diante dos objetivos pedagógicos da etapa cursada. Os dados
colhidos nas avaliações diagnósticas, bem como os resultados auferidos durante o
período, são registrados no RAv (Registro de Avaliação), documento referente a cada
estudante, individualmente.
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CONSELHO DE CLASSE

Conselho de classe é o momento no qual a escola toda se reúne para discutir
os resultados do que já foi feito até o momento no que diz respeito ao trabalho dos
educadores, desempenho dos alunos e estratégias para melhorar todo o processo de
ensino.

No CEF Arapoanga adota-se o Conselho de classe participativo com análise
das aprendizagens para reorganização das práticas docente e formação continuada no
ambiente escolar.

Seja no ensino remoto, seja no ensino presencial, está previsto para o ano
letivo a realização de cinco conselhos de classe, a saber: conselho de classe do primeiro
bimestre, conselho de classe do segundo bimestre, conselho de classe do terceiro
bimestre, conselho de classe do quarto bimestre e conselho classe final.

Mais do que “fechar as notas” dos estudantes, definir quem será aprovado e se
haverá reprovação, nosso foco é refletir sobre a atuação dos diversos campos da escola
propor mudanças de estratégias para que as metas pedagógicas definidas no
planejamento do início do ano e pelo projeto político-pedagógico sejam cumpridas e esse
processo seja feito de maneira mais justa e participativa em que não só professores e
gestores sejam ouvidos, mas também os pais e os próprios alunos. Afinal, eles também
são agentes ativos do processo de ensino aprendizagem.

No que tange ao ensino aprendizagem e rendimento dos estudantes são
destacadas além das notas e frequência dos estudantes, as potencialidades e fragilidades
da turma que são sempre comparadas com o bimestre anterior.

Para o bom andamento do conselho de classe, é primordial que os professores
mantenham atualizados os Registros Formativos de Avaliação - RFA de cada estudante e
reflitam com antecedência acerca das necessidades individuais, para que sempre que for
solicitado, tenhamos as informações devidamente atualizadas.

Para aprimoramento das nossas práticas, implantamos o pós-conselho, espaço
onde os rendimentos das turmas são analisados e se planeja estratégias para que
possamos alcançar com êxito as metas propostas no PPP.

O Conselho de Classe na Educação de Jovens e Adultos guarda aspectos de
complementaridade e revisitação das ações diagnósticas, interventivas e avaliativas. Com
uma atenção mais voltada aos aspectos qualitativos e com a contínua necessidade de
subsidiar os estudantes com motivação e encorajamento para a continuidade e o avanço
na escolarização, esse espaço torna-se mais um suporte de conhecimento sobre os
sujeitos e suas dinâmicas de aprendizagem, trazendo subsídios para planejamento dos
períodos subsequentes.
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INTERVENÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS

A avaliação não pode ser um ponto final no processo ensino/aprendizagem,
mas sim um recomeço ou continuidade.

A avaliação é processual e durante esse processo avaliativo temos resultados
e, geralmente, esses resultados não são, em sua totalidade, favoráveis. Ao analisar os
resultados insatisfatórios, deve-se buscar meios de intervir para que o estudante alcance
o resultado esperado. Trata-se de intervenções didático-pedagógicas planejadas pelo
professor para que o estudante atinja os objetivos de aprendizagem propostos para
determinado período (estabelecido pelo professor).

Entendendo que intervenção pedagógica é uma proposta de ensino que visa
intervir no ensino e aprendizagem dos estudantes com dificuldades, desenvolvendo uma
maior aprendizagem o procedimento adotado interfere no processo, com o objetivo de
compreendê-lo, explicitá-lo ou corrigi-lo.

Em relação à EJA, além dos aspectos gerais observados pela Escola quanto
às intervenções, é praticada uma escuta cuidadosa do estudante, a fim de identificar
fatores, de origem pessoal, comunitária ou escolar, que ocasionem limitações à
aprendizagem. Essa escuta proporciona meios de dialogar com a realidade vivida e, junto
a cada sujeito de aprendizagem, trazer meios potenciais de posicionar-se mediante as
características do momento vivenciado, descobrindo formas de melhoria das habilidades
de contato com os saberes e, consequentemente, um melhor desempenho na sua própria
formação.

Nas ações pedagógicas mediadas por tecnologias e oferta de material
impresso há, ainda, estratégias especiais de contato individual com os estudantes,
utilizando aplicativos virtuais e outras formas de telecomunicação. São ações voltadas a
promover o bem-estar emocional, bem como a saúde física e mental, fortalecendo
vínculos de solidariedade e confiança entre a Escola e os sujeitos que a compõem.

ORGANIZAÇÃO E PROGRESSO CURRICULAR

O CEF Arapoanga oferta educação integral, na modalidade PROEITI em tempo
integral com 10 horas diárias a 100% dos seus estudantes. Em conformidade com as
Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação Integral, a organização da matriz
curricular da escola está pautada em uma educação formativa que busca o pleno
desenvolvimento das potencialidades dos estudantes.

Para alcançar este pleno desenvolvimento, a organização curricular da escola
está estruturada em duas partes:

i. Base Nacional Comum: contempla as disciplinas da BNCC;
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ii. Parte Flexível: constitui-se de projetos interdisciplinares que contemplam
características regionais e locais, culturais e econômicas da sociedade em que a
escola está inserida.

Mas, esta organização, por si só, não deve ser suficiente. É necessário pensar
também na abordagem deste currículo. Portanto, uma proposta para o processo de
ensino e aprendizagem é constituí-lo em sequências didáticas estruturadas em cinco
passos, a saber: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e
prática social final, propostos pela Pedagogia Histórico-Crítica. Com isso, o estudante
poderá sistematizar o seu conhecimento de forma significativa a partir da realidade em
que vive. Dessa forma, a partir da construção e reconstrução de seus conhecimentos, o
estudante deve ir progredindo em aspectos cognitivos e sócio emocionais.
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA
Nesse caminho, como fomento à Educação em Tempo Integral, o Ministério de

Educação (MEC) criou por meio da Portaria Interministerial nº 17/2007, regulamentada
pelo Decreto nº 7.083/2010, um programa federal que integra as ações do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) como uma estratégia do Governo Federal para
induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular.

A organização do trabalho pedagógico precisa ter como núcleo a organização dos
tempos, dos ambientes e dos materiais, sendo que, quando integrados,
proporcionam uma rotina condizente com os interesses e as necessidades do
estudante. (Diretrizes Pedagógicas da Educação Integral, 2018).

Assim, ao se planejar o trabalho pedagógico, deve se ter como núcleo a
organização do tempo, dos ambientes e dos materiais didáticos, de modo que, integrados,
possibilitem uma rotina condizente com os interesses e as necessidades do estudante,
tendo em vista a realidade local.

No planejamento e na execução de cada atividade, são levados em conta o
nível de conhecimento dos alunos, seu ritmo de aprendizagem e os tipos de motivação
que os inspiram. Esse procedimento visa a respeitar as diferenças individuais e as
características mais importantes da criança, na realização de cada uma das atividades.

Nessa proposta de atendimento, 100% dos estudantes matriculados na
Unidade Escolar foram contemplados com a nova carga horária, oportunizando, também,
a ressignificação dos tempos, espaços e oportunidades educacionais. (Obs.: Aos
estudantes não será facultado o direito de se ausentarem em nenhum dos períodos.)

A organização pedagógica acontece de forma entremeada, isto é, as atividades
da Base Nacional Comum e as complementares da Parte Flexível encontram-se
distribuídas nos dois turnos (Diretrizes Pedagógicas para a Educação Integral no Distrito
Federal). Para Domingos (1985, p. 153), “cada conteúdo deixa de ter significado por si só,
para assumir uma importância relativa e passar a ter uma função bem determinada e
explícita dentro do todo de que faz parte”.

A pandemia do Covid-19 tem imposto uma ampla gama de desafios para todos.
São desafios de ordem econômica e social, mas também pessoal. Em um país desigual
como o Brasil, estes desafios ganham contornos dramáticos.

Fica evidente neste cenário a urgência de pensarmos a educação para além do
processo de escolarização. Se, como nos ensinou John Dewey, “educação é processo, é
desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, mas a própria vida” torna-se
fundamental reconhecer com clareza o contexto em que estamos trabalhando como
educadores para ampliar o alcance de nossa intervenção e minimizar os efeitos desta
crise.
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O corpo docente da Instituição Educacional, o CENTRO DE ENSINO
FUNDAMENTAL ARAPOANGA vem desenvolvendo suas atividades didático-
pedagógicas propondo sempre a melhoria das práticas pedagógicas como forma de
articular e promover a aprendizagem do aluno de forma eficaz através das propostas
apresentadas e realizadas durante o exercício letivo. Integram essas ações, estudos
coletivos, planejamento (no horário de coordenação) com temas pertinentes ao processo
pedagógico.

O currículo do Ensino Fundamental deve ter uma base nacional comum e ser
complementada por uma parte flexível, exigida pelas características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e da clientela (LDB).
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP GESTÃO
PEDAGÓGICA

11.1 GESTÃO PEDAGÓGICA
Relacionada diretamente à atividade-fim da escola: o processo de ensino e

aprendizagem está ligado à gestão pedagógica composta pela equipe gestora,
Coordenador pedagógico e Supervisor pedagógico são responsáveis por estabelecer as
diretrizes do currículo da escola, assim como os métodos e processos de aprendizagem
para que o estudante seja formado integralmente em todas as suas dimensões.

Para isso, é necessária uma avaliação do perfil dos alunos, assim como das
competências dos professores que fazem parte do corpo docente da escola e foco nas
práticas pedagógicas e indicadores educacionais.

Tendo assim a responsabilidade de algumas atribuições escolares, como:
Planejamento escolar; Articular a construção democrática do Projeto Político Pedagógico
(PPP); Conduzir a decisão do sistema de ensino ou qual será o material didático a ser
utilizado pela escola; Proporcionar momentos de formação continuada para a equipe
docente e pedagógica; Estruturar práticas para garantir a inclusão escolar; Desenvolver
uma visão orientada para resultados; Traçar planos de ação para realização de Projetos
Interventivos para estudantes com baixo rendimento e dificuldades de aprendizagem;
Orientar os professores na construção do planejamento anual e nos planos de aula;
Encontrar formas relevantes de inserir a tecnologia educacional na prática pedagógica;
Estabelecer meios para o relacionamento com os alunos e familiares; Engajar alunos e
familiares no uso da tecnologia educacional; Envolver toda a comunidade na rotina e nos
eventos escolares; Acolher os alunos e familiares no ambiente escolar; Mediar conflitos;
Oferecer encaminhamentos metodológicos, orientações pedagógicas e material de apoio
para otimizar a prática do professor; Planejar e facilitar reuniões com professores, pais e
alunos.

Ciências Naturais – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Auxiliar os estudantes no desenvolvimento do pensamento crítico acerca do seu papel e
responsabilidades para consigo e com o meio ambiente.

• Promover o autoconhecimento do próprio corpo e seus devidos cuidados, bem como a
adoção de hábitos de vida saudáveis.

• Desenvolver a prática da utilização das variadas fontes de informação e de tecnologia
com o objetivo de adquirir e construir conhecimentos significativos.

• Promover condições para que os estudantes alcancem desempenho compatível com a
faixa etária e com as exigências que o mundo atual solicita de todos.

• Criar um vocabulário científico que esteja relacionado com o cotidiano dos estudantes.

Metas
• Chegar, ao final de 2021, em 100%, os índices de aprovação em Ciências Naturais 6º
ano;

• Atingir, ao final de 2021, em 90%, os índices de aprovação em Ciências Naturais 7º ano;

Ações • Avaliações Diagnósticas;
• Intervenções pedagógicas;
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• Vídeos, powerpoint;
• Textos de variadas fontes (livro didático, sites, artigos científicos);
• Projeto (caso haja condição e tempo hábil);

Avaliação das
Ações

• Avaliações periódicas (provas, testes, redações, mapa conceitual/mapa mental, exercícios
rotineiros);

• Formulários do Google

Responsáveis • Paulo de Oliveira do Nascimento – 0230598-4
• Thiones da Silva Miranda – 69744106

Cronograma

• 08/03 a 19/03 período de avaliação diagnóstica.
• 26/04 a 30/04, 05/07 a 09/07, 27/09 a 01/10, 06/12 a 10/12 períodos de intervenções
pedagógicas.

• Os formulários serão enviados durante todas as semanas de aula, enquanto perdurar o
ensino remoto.

• Com o retorno às aulas presenciais serão aplicadas, em datas a serem especificadas pela
equipe gestora, as provas bimestrais.

• 01/12 a 03/12 período de avaliação diagnóstica.
• As demais ações permeiam todos os períodos sem datas específicas.

Ciências Naturais – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Desenvolver nos estudantes a capacidade e habilidades de investigação em ciências.
• Proporcionar condições adequadas para que os estudantes sejam capazes de identificar,
classificar, organizar e regularizar os conhecimentos aprendidos.

• Despertar nos estudantes o interesse por aprender e fazer ciência, de forma que
compreendam que o conhecimento produzido pela ciência é fruto da coletividade em prol
do bem coletivo.

• Compreender a importância econômica, social e cultural da ciência ao longo da história.

Metas • Diminuir, ao final de 2021, em 90% o índice de reprovação na disciplina de ciências
naturais no 9º ano.

Ações

• Trabalhar com metodologias de ensino diferenciadas, como: atividades práticas (Quando
do retorno presencial das aulas), estudo de caso, atividades investigativas, elaboração de
textos dissertativos de opiniões sobre os mais variados temas científicos.

• Intervenções pedagógicas.

Avaliação das
Ações

• O acompanhamento das ações propostas ocorrerá por meio de atividades de verificação
da aprendizagem, enviadas aos estudantes por meio de formulários, elaborados na
ferramenta google forms. Para os demais estudantes que utilização as atividades
impressas, será enviada junto ao material e atividades da semana em estudo. Estas
atividades de verificação da aprendizagem, acontecerá a cada 15 dias com atividades
relacionadas ao conteúdo abordado nas semanas anteriores. Para verificar se os objetivos
propostos no plano de ação da disciplina estão sendo alcançados será feita a avaliação
das atividades de verificação de aprendizagem, de modo que, caso os objetivos propostos
não estejam sendo alcançados, buscar por metodologias diferenciadas que possam
colaborar no alcance desses objetivos. Desta forma, faz-se necessário uma avaliação e
reflexões constantes acerca da metodologia desenvolvida no plano de ação para que ao
final do ano letivo todos os objetivos sejam alcançados com aprendizagem plena dos
estudantes.

Responsáveis • Professora: Márcia Conceição Rocha Lima

Cronograma

• Quinzenalmente, ao longo de todo ano letivo de 2021, será trabalhado dentro do conteúdo
previsto, uma atividade que contemple uma das metodologias sugeridas nas ações.
Posterior a esta atividade (ao fim do bimestre vigente), ocorrerá a atividade de verificação
da aprendizagem do conteúdo abordado.

mailto:cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br


GDF - SEE
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL ARAPOANGA

PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL

Quadra 8, Conjunto I, Área Central, Arapoanga-DF – CEP 73368-656
Fone: (61) 3901-4555 – E-mail: cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br 35

Labocien – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Exercitar, no estudante, a capacidade de refletir sobre fenômenos naturais e como esses
fenômenos podem ser explicados cientificamente;

• Fomentar a elaboração de experiências e experimentos que tentem comprovar uma
hipótese;

• Possibilitar ao estudante que possa determinar suas próprias conclusões a respeito de
determinado fenômeno, baseado em resultados mensuráveis;

• Comparar o conhecimento empírico e o conhecimento científico;
• Criar uma consciência crítica acerca das conclusões e teses elaboradas a partir das
hipóteses testadas através de experimentos.

Metas • Manutenção, ao final de 2021, de 100% dos índices de aprovação em Labocien no 6º ano;
• Manutenção, ao final de 2021, de 100% dos índices de aprovação em Labocien no 7º ano.

Ações

• No início do ano letivo: Avaliações Diagnósticas, para determinação de
Potencialidades/Fragilidades, bem como adequação dos métodos propostos na ementa
da disciplina;

• A qualquer tempo, sempre que necessário: Intervenções Pedagógicas, para administração
das Potencialidades/Fragilidades ora detectadas ao longo do processo;

• Para o modo remoto, serão utilizados os recursos da Plataforma Google Sala de Aula e
outros periféricos do Google, nos quais ocorrerão a exposição dos conteúdos, realização
de experimentos virtuais, realização de atividades pelos estudantes, correção e avaliação,
cujos recursos didáticos- Pedagógicos serão vídeos de experimentos, desenhos, filmes,
livros, slides, textos, sites e vídeo chamadas;

• Para o modo presencial, ainda valerão os recursos acima, acrescentados de todo o
acervo disponível no Laboratório de Ciências, para as exposições, realização de
procedimentos e experimentos práticos;

• No final do ano letivo: novas Avaliações Diagnósticas, para aferição do grau de evolução e
desenvolvimento dos estudantes, bem como fornecer subsídios à elaboração da ementa
para a disciplina no ano letivo subsequente.

Avaliação das
Ações

• No modo remoto a avaliação se dará pela devolutiva das atividades postadas na
Plataforma Google Sala de Aula do CEF Arapoanga, que por sua vez compreenderão as
abordagens realizadas acerca de seus respectivos temas, compreendendo a participação,
construção, desenvolvimento, produção de materiais, análise e feedback dos
experimentos;

• No modo presencial, serão lançados mão dos recursos acima, acrescidos de avaliações
formal e prática.

Responsáveis • Professor da Parte Diversificada II (Labocien): John McArtson.

Cronograma

• Aulas e atividades na plataforma: Semanalmente, de acordo com a grade horária;
• Avaliações dos blocos de atividades na plataforma, sempre ao completar o primeiro mês
de cada bimestre e ao fim do mesmo;

• Aulas e atividades no modo presencial: duas aulas semanais, de acordo com a grade
horária;

• Avaliações formais no modo presencial, sempre ao completar o primeiro mês de cada
bimestre e ao fim do mesmo, de acordo com o Sistema de Avaliação proposto pelo CEF
Arapoanga;

• Continuamente: Avaliações Diagnósticas e Intervenções Pedagógicas, para administração
das Potencialidades/Fragilidades ora detectadas ao longo do processo.

mailto:cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br


GDF - SEE
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL ARAPOANGA

PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL

Quadra 8, Conjunto I, Área Central, Arapoanga-DF – CEP 73368-656
Fone: (61) 3901-4555 – E-mail: cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br 36

Labocien – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Exercitar, no estudante, a capacidade de refletir sobre fenômenos naturais e como esses
fenômenos podem ser explicados cientificamente;

• Fomentar a elaboração de experiências e experimentos que tentem comprovar uma
hipótese;

• Possibilitar ao estudante que possa determinar suas próprias conclusões a respeito de
determinado fenômeno, baseado em resultados mensuráveis;

• Comparar o conhecimento empírico e o conhecimento científico;
• Criar uma consciência crítica acerca das conclusões e teses elaboradas a partir das
hipóteses testadas através de experimentos.

Metas • Manutenção, ao final de 2021, de 100% dos índices de aprovação em Labocien no 8º ano;
• Manutenção, ao final de 2021, de 100% dos índices de aprovação em Labocien no 9º ano.

Ações

• No início do ano letivo: Avaliações Diagnósticas, para determinação de
Potencialidades/Fragilidades, bem como adequação dos métodos propostos na ementa
da disciplina;

• A qualquer tempo, sempre que necessário: Intervenções Pedagógicas, para administração
das Potencialidades/Fragilidades ora detectadas ao longo do processo;

• Para o modo remoto, serão utilizados os recursos da Plataforma Google Sala de Aula e
outros periféricos do Google, nos quais ocorrerão a exposição dos conteúdos, realização
de experimentos virtuais, realização de atividades pelos estudantes, correção e avaliação,
cujos recursos didáticos- Pedagógicos serão vídeos de experimentos, desenhos, filmes,
livros, slides, textos, sites e vídeo chamadas;

• Para o modo presencial, ainda valerão os recursos acima, acrescentados de todo o
acervo disponível no Laboratório de Ciências, para as exposições, realização de
procedimentos e experimentos práticos;

• No final do ano letivo: novas Avaliações Diagnósticas, para aferição do grau de evolução e
desenvolvimento dos estudantes, bem como fornecer subsídios à elaboração da ementa
para a disciplina no ano letivo subsequente.

Avaliação das
Ações

• No modo remoto a avaliação se dará pela devolutiva das atividades postadas na
Plataforma Google Sala de Aula do CEF Arapoanga, que por sua vez compreenderão as
abordagens realizadas acerca de seus respectivos temas, compreendendo a participação,
construção, desenvolvimento, produção de materiais, análise e feedback dos
experimentos;

• No modo presencial, serão lançados mão dos recursos acima, acrescidos de avaliações
formal e prática.

Responsáveis • Professor da Parte Diversificada II (Labocien): John McArtson.

Cronograma

• Aulas e atividades na plataforma: Semanalmente, de acordo com a grade horária;
• Avaliações dos blocos de atividades na plataforma, sempre ao completar o primeiro mês
de cada bimestre e ao fim do mesmo;

• Aulas e atividades no modo presencial: duas aulas semanais, de acordo com a grade
horária;

• Avaliações formais no modo presencial, sempre ao completar o primeiro mês de cada
bimestre e ao fim do mesmo, de acordo com o Sistema de Avaliação proposto pelo CEF
Arapoanga;

• Continuamente: Avaliações Diagnósticas e Intervenções Pedagógicas, para administração
das Potencialidades/Fragilidades ora detectadas ao longo do processo.
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Educação Física – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Melhorar o desempenho dos estudantes em Educação Física dos anos finais do Ensino
Fundamental;

• Proporcionar a compreensão do conteúdo da educação física, conceitos e características
em relação aos jogos, esportes, lutas, danças e práticas corporais de aventura, abordando
aspectos históricos e culturais, conceitos, características e diversidades;

• Desenvolver a competência física e o conhecimento do movimento e da segurança dos
estudantes, bem como sua capacidade de usá-los em uma ampla gama de atividades
relacionadas ao desenvolvimento de um estilo de vida ativo e saudável;

• Despertar nos estudantes o interesse em envolver-se com as atividades e exercícios
corporais criando convivências harmoniosas e construtivas com outros cidadãos, sendo
capazes de reconhecer e respeitar as características físicas e desempenho de si próprio e
de outros indivíduos;

• Estimular o aluno a ter atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade para com o
próximo, valorizando, conhecendo e aceitando a exposição da cultura corporal dos
diferentes grupos, transfazendo em meios para o convívio entre pessoas de diferentes
círculos sociais, através das brincadeiras e jogos;

• Desenvolver a confiança dos estudantes e habilidades genéricas, especialmente as de
colaboração, comunicação, criatividade, pensamento crítico e apreciação estética,
promovendo o aprendizado de valores e atitudes;

• Promover habilidades interpessoais eficazes, essenciais para a participação em
relacionamentos significativos e satisfatórios nos contextos familiar, escolar, de lazer,
trabalho e comunidade;

• Desenvolver as habilidades interpessoais, como comunicação assertiva, negociação,
resolução de conflitos, cooperação e liderança, permitindo que os alunos ajam com
responsabilidade e efetivamente contribuam para grupos e equipes.

• Oferecer oportunidades que proporcione   o desenvolvimento físico, cognitivo, social e
emocional dos alunos;

• Motivar o comportamento individual e de grupo criando ambientes seguros de
aprendizado que promovam interação social positiva, comprometimento ativo com o
aprendizado e automotivação.

• Usar a tecnologia da informação para melhorar o aprendizado e melhorar a produtividade
em relação aos conteúdos da disciplina;

Metas • Atingir, ao final de 2021, o índice de aprovação em Educação Física de 100% nos 6º anos.
• Atingir, ao final de 2021, o índice de aprovação em Educação Física de 80% nos 7º anos.

Ações

• Avaliações Diagnósticas;
• Intervenções pedagógicas;
• Reagrupamentos;
• Estudo dirigido, oficinas, jogos, portfólios, pesquisas, questionários, atividades práticas,
construção de jogos, realização de jogos de raciocínio e vivencias;

• Despertar no aluno o interesse pela prática de exercícios físicos, através dos estudos de
caso;

• Desenvolver habilidades físicas e motoras, através das vivencias;
• Debates, jogos lúdicos sobre a atividade física, a alimentação saudável, saúde, entre
outros;

• Favorecer por meio de estudos de conteúdos da disciplina, a aquisição de conhecimentos
e atitudes que contribuam para a adoção de um estilo de vida saudável;

Avaliação das
Ações

• Verificar a participação dos estudantes no decorrer das aulas propostas;
• Valorizar o interesse, o comprometimento, a afetividade e a responsabilidade dos
estudantes ao realizar as atividades propostas, aferindo as devolutivas ou realização das
atividades propostas;

• Verificar a assiduidade dos estudantes através da participação em interações em sala de
aula, práticas de trabalho, esportes, atividades recreativas e outras atividades físicas,
observando as habilidades desenvolvidas;

• Analisar de forma geral as competências alcançadas pelos estudantes em relação as
atividades propostas e conteúdos desenvolvidos;

• Detectar as dificuldades e os progressos dos estudantes em relação as mesmas, através
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da participação nas atividades e devolutivas dos mesmos, identificando os conteúdos
assimilados e averiguar se o aluno sabe fazer, jogar e se orientar no espaço e tempo. E,
por fim, considerar as atitudes, valores e comportamentos;

Responsáveis • Rosângela Pereira Rocha

Cronograma

• As ações estabelecidas para a disciplina serão realizadas bimestralmente, dispondo nas
aulas semanais de vídeo aulas, atividades práticas remotas, estudos teóricos e aulas via
Meet quando necessárias;

• No ensino presencial, semanalmente dispor de exercícios e atividades práticas, vivencias
de jogos esportivos, construção de ambientes e atividades de promovam interação dos
estudantes, não se contendo aos estudos teóricos;

Educação Física – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Identificar características específicas de cada modalidade esportiva proposta;
• Vivenciar o maior número de esporte coletivos e individuais;
• Criar o hábito do aluno em praticar atividade física fora do horário escolar;
• Compreender que a atividade física promove oportunidades para divertimento, desafios,
auto-expressão e interação social;

• Demonstrar comportamento pessoal e social responsável em ambientes voltados à
atividade física.

Metas • Ter, ao final de 2021, em 100%, o índice de aprovação em Educação Física do 8º ano;
• Ter, ao final de 2021, em 80%, os índices de aprovação em Educação Física do 9º ano;

Ações

• Aulas práticas.
• Utilização de vídeos, imagens do conteúdo proposto.
• Atividades avaliativas práticas, em aulas presenciais, hibridas.
• Atividade pesquisa sobre os temas propostos;
• Atividades de cunho cooperativos, competitivo, lúdicos. Em aulas presenciais
• Jogos e Recreações.
• Busca ativa de alunos faltosos.
• Material enviado para a plataforma.

Avaliação das
Ações

• Acompanhar semanalmente as atividades na plataforma, em aulas remotas;
• Acompanhar a participação ativa dos alunos, aulas presenciais, hibridas.
• Avaliar semanalmente as atividades propostas; em aulas remotas.
• Avaliar a participação nas aulas e nos jogos e recreações propostas.

Responsáveis • Ezaquiel Justino-mat. 2407248

Cronograma
• Apresentação de conteúdo e atividade avaliativa semanalmente em aulas não presenciais.
• Apresentação de conteúdo semanalmente e atividade avaliativa semanalmente em aulas
presenciais.
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Etnojogos – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Conhecer as especificações de cada estilo de jogos de tabuleiro, como os de
alinhamentos, de capturas, de capturas com saltos, de promoções de peças entre outros.

• Criar hábitos de construção de brinquedos, jogos de tabuleiros utilizando materiais
recicláveis.

• Fortalecer o vínculo familiar do aluno.
• Criar o hábito do aluno de praticar o brincar fora do horário escolar.

Metas • Ter, ao final de 2021, em 100%, os índices de aprovação em Etnojogos dos 6º anos;
• Ter, ao final de 2021, em 100%, os índices de aprovação em Etnojogos dos 7º anos;

Ações

• Avaliação Diagnóstica inicial para obter informações dos alunos sobre a vivência com
jogos de tabuleiro.

• Busca ativa dos alunos faltantes quinzenalmente.
• Abordagem conforme a maturação cognitiva do aluno.
• Apresentação de vídeos de jogos de tabuleiros, regras, jogabilidade, criação de tabuleiros,
história.

• Atividades avaliativas semanalmente de construção de tabuleiros/jogos.

Avaliação das
Ações

• Acompanhar as atividades semanalmente de construção do tabuleiro propostos;
• Acompanhar o ganho de jogabilidade do aluno
• Avaliar a correta construção do tabuleiro proposto.

Responsáveis • Professor Ezaquiel Justino-mat. 2407248

Cronograma

• Em prováveis aulas presenciais ou híbridas:
• Apresentação de conteúdo e atividades avaliativas semanalmente aos alunos em sala.
• Em aulas remotas:
• Apresentação de conteúdo e atividades avaliativas semanalmente aos alunos via
plataforma.

Etnojogos – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Conhecer as especificações de cada estilo de jogos de tabuleiro, como os de
alinhamentos, de capturas, de capturas com saltos, de promoções de peças entre outros.

• Criar hábitos de construção de brinquedos, jogos de tabuleiros utilizando materiais
recicláveis.

• Fortalecer o vínculo familiar do aluno.
• Criar o hábito do aluno de praticar o brincar fora do horário escolar.
• Desenvolver o hábito de responsabilidade escolar do aluno.

Metas • Ter, ao final de 2021, em 100%, os índices de aprovação em Etnojogos dos 8º anos;
• Ter, ao final de 2021, em 100%, os índices de aprovação em Etnojogos dos 9º anos;

Ações

• Avaliação Diagnóstica inicial para obter informações dos alunos sobre a vivência com
jogos de tabuleiro.

• Busca ativa dos alunos faltantes quinzenalmente.
• Abordagem conforme a maturação cognitiva do aluno.
• Apresentação de vídeos de jogos de tabuleiros, regras, jogabilidade, criação de tabuleiros,
história.

• Atividades avaliativas semanalmente de construção de tabuleiros/jogos.

Avaliação das
Ações

• Acompanhar as atividades semanalmente de construção do tabuleiro propostos;
• Acompanhar o ganho de jogabilidade do aluno
• Avaliar a correta construção do tabuleiro proposto.

Responsáveis • Professor Ezaquiel Justino-mat. 2407248

Cronograma

• Em prováveis aulas presenciais ou híbridas:
• Apresentação de conteúdo e atividades avaliativas semanalmente aos alunos em sala.
• Em aulas remotas:
• Apresentação de conteúdo e atividades avaliativas semanalmente aos alunos via
plataforma.
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Matemática – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Construir o conhecimento matemático de forma que seja capaz de resolver problemas
cotidianos através da elaboração de modelos matemáticos;

• Desenvolver as competências necessárias para aplicar o conhecimento matemático para
mudança da realidade em que está inserido;

• Aplicar os conceitos matemáticos de forma a ser um transformador social;
• Identificar aspectos históricos da ciência matemática de maneira a compreender o
percurso do desenvolvimento da humanidade;

• Entender através de dados e evidências matemáticas a sua contribuição como cidadão.

Metas
• Potencializar o domínio das competências e habilidades matemáticas individuais e
coletivas necessárias de maneira a alcançar, ao final de 2021, em 80%, os índices de
aprovação em Matemática e 7° anos;

Ações

• De maneira a alcançar a meta estabelecida serão desenvolvidas as seguintes ações
metodológicas/pedagógicas:

• Plantões de dúvidas;
• Avaliações Diagnósticas;
• Intervenções pedagógicas;
• Reagrupamentos;
• Materiais complementares;
• Revisões.

Avaliação das
Ações

• As ações serão acompanhadas através da verificação dos resultados obtidos nas
atividades propostas durante o ano letivo de forma a qualificar a aprendizagem do
estudante. Observando o seu avanço nos diferentes níveis dos conteúdos, respostas aos
estímulos de interação e construção do conhecimento matemático. Deste modo, o intuito
não está em quantificar as ações, mas nortear os estudantes a compreender a
importância de seu papel no mundo, o quanto é capaz ao compreender e aperfeiçoar
melhor as suas capacidades.

Responsáveis • Vanessa Lima Rangel (6° ano) / Matrícula: 229976-3
• Guilherme Leite de Almeida (7° ano) / Matrícula: 69743924

Cronograma

• Serão utilizadas as 5 aulas semanais durante todo o decorrer do ano letivo, de forma que
as aulas sejam para compreensão e domínio da parte teórica da matemática e para
aplicabilidade da mesma. Tal aplicabilidade não se resume apenas nas atividades
propostas de sala de aula, mas ao contato do aluno com a comunidade escolar.
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Matemática – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Criar condições para que os alunos tenham compreensão dos conceitos e conteúdos
matemáticos que serão trabalhados;

• Desenvolver as competências necessárias para aplicar o conhecimento matemático para
mudança da realidade em que está inserido;

• Direcionar o estudante a ser agente ativo no processo de ensino e aprendizagem;
• Desenvolver o pensamento matemático do estudante de forma investigativa para que
possa fazer um paralelo com as situações cotidianas vivenciadas e as outras áreas do
conhecimento;

• Desenvolver uma postura que zela pela comunicação, pelo diálogo e pela colaboração
como cidadão pertencente ao meio social;

• Reconhecer a responsabilidade pela busca por conhecimento no decorrer da vida
acadêmica;

Metas
• Potencializar o domínio das competências e habilidades matemáticas individuais e
coletivas necessárias de maneira a alcançar, ao final de 2021, em 80%, os índices de
aprovação em Matemática 9° anos;

Ações

• Avaliações Diagnósticas;
• Intervenções pedagógicas;
• Revisões;
• Reagrupamentos;
• Estratégias de ensino/metodologias: estudo dirigido, jogos, vídeo aulas, plantões de
Dúvidas;

Avaliação das
Ações

• Para o acompanhamento das ações, será feita a verificação dos resultados obtidos nas
atividades propostas durante o ano letivo tendo como auxílio as intervenções
pedagógicas, que buscam sanar as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos em
cada conteúdo apresentado. Neste contexto, será observado o desenvolvimento cognitivo
do estudante nos diferentes níveis dos conteúdos, respostas aos estímulos de interação e
construção do conhecimento matemático.

Responsáveis
• Filemon Pereira da Rocha (8º e 9º ano) / Matrícula: 6974401-7
• Guilherme Leite de Almeida (9º ano) / Matrícula: 6974392-4
• Vanessa Rangel (9º anoº) / Matrícula: 229976-3

Cronograma

• Serão utilizadas as 5 aulas semanais durante todo o decorrer do ano letivo, de forma que
as aulas sejam para compreensão e domínio da parte teórica da matemática e para
aplicabilidade da mesma, sendo que, dependendo do conteúdo a ser trabalhado, possa
ser utilizado a sala de vídeo e de informática para diversificar o ensino.
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Estudo Orientado – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Contribuir para o melhor desempenho dos estudantes em todas as disciplinas dos anos
finais do Ensino Fundamental;

• Possibilitar ao aluno o conhecimento de diversos métodos de estudos para contribuir com
seu processo de formação;

• Facilitar o desenvolvimento do hábito de estudo cotidiano com o intuito de dar-lhes
autonomia no seu aprendizado.

• Criar condições para que o aluno, por meio do conhecimento obtido, desenvolva o seu
projeto de vida.

• Acompanhamento das atividades dos alunos nas demais disciplinas durante as aulas
presenciais.

Metas • Manter o rendimento dos alunos em 100% em Estudo Orientado, o que por conseguinte,
refletirá no seu desempenho nas demais disciplinas.

Ações

• Avaliações diagnósticas;
• Utilização de metodologias variadas para atingir os diferentes modos de aprendizagem,
tais como: estudo dirigido, resumos explicativos, aplicabilidade de técnicas de estudo,
elaboração de textos dissertativos sobre temas trabalhados dentro dos conteúdos e
vídeos.

Avaliação das
Ações

• Fazendo acompanhamentos periódicos através da plataforma e realizando intervenções
com buscas ativas para a participação dos mesmos;

• Utilização de formulários do Google;
• Verificação semanal da participação dos estudantes nas atividades da disciplina durante o
período de aulas remotas;

• Durante o período de aulas presenciais a avaliação consistirá da observação da
realização e participação das atividades das demais disciplinas do estudante. Desta
forma, faz-se necessário avaliações e reflexões constantes acerca da metodologia
desenvolvida no plano de ação.

Responsáveis

• Marileia Gonçalves Batista - 69756465
• Nadine Malaquias Lopes – 69756481
• Nicomédia Câmara – 69744157
• Paulo de Oliveira do Nascimento – 0230598-4
• Márcia Conceição Rocha Lima - 69719756

Cronograma

• Os formulários, textos explicativos, dicas ou vídeos serão enviados semanalmente para os
estudantes durante o período de aulas remotas;

• No período de aulas presenciais a disciplina estará destinada ao acompanhamento
semanal das atividades das demais disciplinas dos estudantes.
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Estudo Orientado – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Reconhecer a importância do desenvolvimento de hábitos e de rotinas de estudo;
• Reconhecer os elementos essenciais para o ato de estudar;
• Proporcionar a apropriação da capacidade de se organizar para estudar;
• Compreender e aplicar técnicas de estudo na rotina diária;
• Promover o aprendizado e o aprimoramento de técnicas e métodos de estudo;
• Estimular a participação ativa dos estudantes nas aulas de outros componentes
curriculares;

• Incentivar o estudante a organizar sua agenda, seus materiais e planos de estudo e a
estudar em grupos;

• Ensinar o aluno a distribuir e administrar de forma produtiva seu tempo;
• Proporcionar o desenvolvimento da concentração, das responsabilidades e da
autoconfiança dos estudantes.

Metas • Manter o rendimento dos alunos em 100% em Estudo Orientado nos 8º e 9º anos, o que
por conseguinte, refletirá no seu desempenho nas demais disciplinas.

Ações

• Serão utilizados diversos recursos didáticos como sites da Internet, livros, videoaulas,
resumos em formato PDF, entre outros, para formar a base teórica necessária à
construção das aulas que serão postadas na plataforma digital de forma a atender as
especificidades de cada aluno. Através da plataforma Google Sala de Aula serão
trabalhadas as dicas e orientações em Estudo Orientado, realizando interações através de
textos, resumos, vídeo aulas e outras ferramentas pedagógicas que possibilitem que o
aluno consiga construir seu conhecimento e alcançar ótimos resultados em relação a sua
aprendizagem.

• Estudo de texto/ leitura de artigos
• Filmes e vídeos; Jogos; Lista de discussão por meios digitais
• Mapa conceitual; Portfólio
• Resolução de exercícios
• No período de aulas presenciais a disciplina estará destinada ao acompanhamento
semanal das atividades das demais disciplinas dos estudantes, sendo assim,
disponibilizado neste horário a orientação do professor que auxiliará e acompanhará em
sua rotina de estudos com técnicas que maximizam seu tempo e trazem uma melhora
considerável em seu desempenho dentro do seu próprio turno escolar.

Avaliação das
Ações

• Além das atividades desenvolvidas nos diferentes percursos e conteúdos propostos para
alcançar a aprendizagem significativa em Estudo Orientado, será pedido ao aluno que
apresente aquilo que foi aprendido durante o aluno letivo dando sugestões em relação a
melhor forma de atendar as suas demandas. Fazendo acompanhamentos periódicos
através da plataforma e realizando intervenções com buscas ativas para a participação
dos mesmos.

• A aprendizagem será avaliada através dos resultados obtidos no decorrer do processo,
incluindo a análise das atividades, a interação com a plataforma e o avanço individual.
Assim, o objetivo central é avaliar o sucesso nas diferentes etapas de aprendizagem e
também os diversos níveis de conhecimento dos alunos.

• Durante o período de aulas presenciais a avaliação consistirá da observação e
acompanhamento da realização e participação das atividades das demais disciplinas do
estudante.

Responsáveis

• Átila Antônio Barros - 6974432-7
• Filemon Pereira da Rocha - 6974401-7
• Guilherme Leite de Almeida - 6974392-4
• Marileia Gonçalves Batista - 69756465
• Nadine Malaquias Lopes - 69756481
• Suellen Neves de Godoi - 6975653-8
• Vanessa Lima Rangel - 229976-3

Cronograma

• Os formulários, textos explicativos, dicas ou vídeos serão enviados semanalmente para os
estudantes durante o período de aulas remotas, perfazendo duas aulas por semana.

• Já no período de aulas presenciais a disciplina estará destinada ao acompanhamento
semanal das atividades das demais disciplinas dos estudantes, também tendo duas aulas
em sua grade horária.
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Matemática Multimídia – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Compreender a importância e o uso da matemática multimídia nas práticas escolares com
intuito de fomentar o desenvolvimento intelectual, preparando o estudante para resolução
de problemas, uso de ferramentas tecnológicas e consequentemente para o mercado de
trabalho através de intervenções pedagógicas que respeitem às diferenças, para
proporcionar mais proficiência no desempenho dos estudantes.

• Melhorar o desempenho dos estudantes em matemática multimídia dos anos finais do
Ensino Fundamental;

• Criar condições para que o estudante desenvolva o seu raciocínio logico de forma
investigativa aliada a situações do cotidiano ao invés da utilização de procedimentos
mecânicos;

Metas

• Alcançar, ao final de 2021, o índice de 95% de compreensão da utilização de ferramentas
interativas e jogos interativos que abordem temas matemáticos e de raciocínio lógico, bem
como de comprometimento na realização das atividades propostas da disciplina de
matemática multimídia do 6º e 7º ano;

Ações

• Avaliação diagnóstica: Com intuito de compreender as necessidades pedagógicas da
turma com relação ao conteúdo visto no ano passado, bem como as habilidade e
conhecimentos adquiridos no decorrer do ano letivo anterior para assim traçar uma
estratégia didático pedagógica que atenda às necessidades individuais de cada aluno de
acordo com seu nível e tempo de aprendizado.

• Intervenção didático pedagógica: Após aplicar a avaliação diagnóstica e definir a
estratégia didático pedagógica a serem utilizadas no decorrer do ano, observar se os
alunos estão se adequando a metodologia utilizada, com isso se for necessária realizar
uma intervenção mais direcionada a resolução de questões e buscar identificar as
principais dúvidas da turma e a partir daí buscar formatar aulas mais interativas para
respondê-las.

• Utilização de recursos tecnológicos como, aplicativos, editores, jogos educacionais e a
própria internet como ferramenta para auxiliar e aprimorar as ações didáticos pedagógicas

• Revisões no decorrer do processo com intuito de tirar dúvidas e aprimorar os
conhecimentos aprendidos.

Avaliação das
Ações

• Avaliação diagnóstica a cada bimestre com intuito de observar a aprendizagem e
dificuldades apresentadas durante o processo e assim possibilitar intervenções didática
pedagógica individualizadas sempre que necessário.

• Avaliação formativa em todo o processo de aprendizagem, com as correções das
atividades devolvidas, bem como o acompanhamento individual de cada aluno com
relação a sua interação e participação na plataforma.

• Observação da participação, interação nas atividades propostas, trabalho em equipe,
comportamento e relação interpessoal dentro do ambiente escolar.

Responsáveis

Professores:
• Thiones da Silva Miranda - 69744106,
• Vanessa Lima Rangel - 229976-3,
• Guilherme Leite de Almeida - 69743924,
• Nicomédia Câmara - 69744157

Cronograma

• Utilização das 2 aulas semanais para apresentação das estratégias didático pedagógicas
que atenda aos anseios da turma, bem como observação e avaliação constante das
aprendizagens.

• No decorrer das semanas desenvolver conteúdo de acordo com as estratégias e
intervenções traçadas a partir das avaliações e observações realizadas nas aulas
anteriores, bem como utilizar ferramentas e materiais interativos para melhor
compreensão do conteúdo, levando em conta as dificuldades e fragilidades das atividades
anteriores.
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Matemática Multimídia – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Fomentar o uso da tecnologia na aprendizagem na matemática preparando o aluno
intelectualmente na resolução de problemas;

• Melhorar o uso da tecnologia para aprendizagem;
• Desenvolver as competências necessárias para aplicar o conhecimento nas tecnologias;
• Aumentar a percepção do estudante na visualização da tecnologia sobre a matemática no
cotidiano;

• Reconhecer a responsabilidade pela busca por conhecimento no decorrer da vida
acadêmica.

Metas

• Alcançar, ao final de 2021, o índice de aprovação de 100% em Matemática Multimídia 8º
ano;

• Alcançar, ao final de 2021, o índice de aprovação de 90% em Matemática Multimídia 9º
ano;

• Alcançar, ao final de 2021, em torno de 80%, a aprendizagem que use a tecnologia;
• Alcançar, ao final de 2021, em torno de 80%, o desempenho dos estudante dos 8º e 9º em
um uso adequado das tecnologias;

Ações

• Uso das plataformas google forms;
• Vídeos interativos, Editores de texto;
• Acompanhamento individual ou coletivo para sanar as dúvidas decorrentes do ano letivo
• Jogos eletrônicos ou Gameficação;
• Utilização de computadores na escola - sala de informática, uso de celular-aplicativos
interativos ou para jogos-, plataforma, sites de jogos interativos bem como o
comprometimento na realização das atividades propostas da disciplina de matemática
multimídia do 8º e 9º ano.

Avaliação das
Ações

• Atividades entregues da plataforma com feedback da correção pelo professor esperado a
cada semana, acompanhamento na interação da tecnologia dos estudantes, realização de
atividades no computador da escola, texto de feedback, realização de jogos em sites,
presença dos alunos para a interação na intenção de ter reflexão das ações da
coletividade ou na individualidade , aprendizagem na troca de experiência entre alunos,
realização de atividades feitas por aplicativos, verificação de rendimentos(atividades) das
aprendizagens no final do ano

Responsáveis

Professores:
• Átila Antônio Barros (69744327);
• Filemon Pereira da Rocha (69744017);
• Nicomédia Câmara (69744157);
• Thiones Da Silva Miranda (69744106).

Cronograma

• Realização de acordo com as aulas semanais para apresentação das estratégias
didáticos pedagógicas que atenda aos anseios da turma, bem como observação e
avaliação constante das aprendizagens;

• Realização por dia de aula marcada e aplicada à turma no presencial;
• No decorrer das semanas desenvolver conteúdo de acordo com as estratégias e
intervenções traçadas a partir das avaliações e observações realizadas nas aulas
anteriores, bem como utilizar ferramentas e materiais interativos para melhor
compreensão do conteúdo, levando em conta as dificuldades e fragilidades das atividades
anteriores.
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Geometria – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Compreender a importância e o uso da geometria na sociedade e no seu dia a dia de
forma a fomentar o desenvolvimento intelectual, preparando o estudante para resolução
de problemas e consequentemente para o mercado de trabalho através de intervenções
pedagógicas que respeitem às diferenças, para proporcionar mais proficiência no
desempenho dos estudantes.

• Melhorar o desempenho dos estudantes em geometria dos anos finais do Ensino
Fundamental;

• Criar condições para que o estudante desenvolva o seu raciocínio logico de forma
investigativa aliada a situações do cotidiano ao invés da utilização de procedimentos
mecânicos;

Metas

• Alcançar, ao final de 2021, em torno de 85%, o índice de compreensão do conteúdo de
plano cartesiano e suas coordenadas, figuras planas, jogos como o tangran, figuras
espaciais e tratamento da informação, bem como o comprometimento na realização das
atividades propostas da disciplina de Geometria do 6º e 7º ano.

Ações

• Avaliação diagnostica: Com intuito de compreender as necessidades pedagógicas da
turma com relação ao conteúdo visto no ano passado, bem como as habilidade e
conhecimentos adquiridos no decorrer do ano letivo anterior para assim traçar uma
estratégia didático pedagógica que atenda às necessidades individuais de cada aluno de
acordo com seu nível e tempo de aprendizado.

• Intervenção didático pedagógica: Após aplicar a avaliação diagnóstica e definir a
estratégia didático pedagógica a serem utilizadas no decorrer do ano, observar se os
alunos estão se adequando a metodologia utilizada, com isso se for necessária realizar
uma intervenção mais direcionada a resolução de questões e buscar identificar as
principais dúvidas da turma e a partir daí buscar formatar aulas mais interativas para
respondê-las.

• Utilização de recursos tecnológicos como, aplicativos, editores, jogos educacionais e a
própria internet como ferramenta para auxiliar e aprimorar as ações didáticos pedagógicas

• Revisões no decorrer do processo com intuito de tirar dúvidas e aprimorar os
conhecimentos aprendidos.

Avaliação das
Ações

• Avaliação diagnóstica a cada bimestre com intuito de observar a aprendizagem e
dificuldades apresentadas durante o processo e assim possibilitar intervenções didática
pedagógica individualizadas sempre que necessário.

• Avaliação formativa em todo o processo de aprendizagem, com as correções das
atividades devolvidas, bem como o acompanhamento individual de cada aluno com
relação a sua interação e participação na plataforma.

• Observação da participação, interação nas atividades propostas, trabalho em equipe,
comportamento e relação interpessoal dentro do ambiente escolar.

Responsáveis • Professor: Thiones da Silva Miranda Matrícula: 69744106
• Professora: Nicomédia Câmara Matrícula: 69744157

Cronograma

• Utilização das 4 aulas semanais para apresentação das estratégias didáticos pedagógicas
que atenda aos anseios da turma, bem como observação e avaliação constante das
aprendizagens.

• No decorrer das semanas desenvolver conteúdo de acordo com as estratégias e
intervenções traçadas a partir das avaliações e observações realizadas nas aulas
anteriores, bem como utilizar ferramentas e materiais interativos para melhor
compreensão do conteúdo, levando em conta as dificuldades e fragilidades das atividades
anteriores.
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Geometria – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Fazer que a percepção da geometria seja ampliada pela confecção e visualização de
figuras planas;

• Visualizar na confecção dos desenhos as característica de cada desenho da geometria;
• Aumentar a percepção do estudante na visualização da geometria no cotidiano.
• Aumentar a criatividades dos estudantes na confecção dos desenhos feitos manualmente.
• Criar, na elaboração de desenhos, formas alternativas de resolver um problema da
geometria.

• Criar condições de fazer uma reflexão da geometria no cotidiano.

Metas
• Alcançar, ao final de 2021, o índice de aprovação de 90% em Geometria 9º ano;
• Atingir 90% dos estudantes com uma aprendizagem que estimule a criatividade na
geometria;

Ações

• Avaliações Diagnósticas no intuito da verificação das potencialidades e fragilidades;
• Intervenções pedagógicas para aprimorar as potencialidades e acabar com as fragilidades
existentes;

• Uso do laboratório para uso da turma no presencial;
• Participação na atividade usando suas experiências e os alunos solucionam os
problemas.

Avaliação das
Ações

• Elaboração dos desenhos feitos manualmente, usando a criatividade dos alunos e
materiais disponíveis, na casa dos estudantes, para que no final do bimestre podemos
juntar eles como coleção de desenhos e avaliá-los;

• Elaboração dos desenhos feitos no laboratório, usando a criatividade dos alunos e
materiais disponíveis, para no final do bimestre podemos juntar eles como coleção de
desenhos e avaliá-los;

• Será avaliado pelas participações e as devolutivas no ensino remoto ou presencial, assim
como, os desenhos feitos pelo o estudante respeitando sua realidade e condições de
fazê-las.

Responsáveis

Professores:
• Átila Antônio Barros (69744327)
• Nicomédia Câmara (69744157)
• Thiones da Silva Miranda (69744106)

Cronograma
• Uso da plataforma para uma ação se concretizar.
• Realizadas semanalmente nas aulas na plataforma;
• Realizadas semanalmente nas aulas no presencial;
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Arte – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Compreenderem a importância da arte na história humana e na sua evolução.
• Melhorar o desempenho dos alunos acerca da teoria das artes e das produções artísticas.
• Aprimorar o senso crítico diante das obras de artes e suas histórias.
• Despertar o conhecimento, a criatividade e habilidades práticas.
• Estimular os estudantes a se expressarem através das artes, explorando o mundo em sua
volta: em casa, escola, na sua rua, na comunidade e etc.

Metas

• Melhorar o interesse dos estudantes na disciplina.
• Ensiná-los a fazerem uma análise crítica nas obras e na história da arte, de forma a
compreender o tema abordado em cada obra, reconhecendo a importância do
questionamento.

• Despertar nos alunos, a importância das artes no desenvolvimento e evolução humana.
• Fazer com que os alunos consigam identificar as obras de artes e sua importância
histórica.

Ações

• Promover atividades de análise de imagens, com debates e brincadeiras.
• Promover atividades práticas para poderem trabalhar a coordenação motora e explorar a
criatividade do aluno.

• Estudo dirigido, oficinas, jogos, portfólios e exposições.
• Experimentar materiais diferentes na produção de arte, para que possam expressar
através da arte sem se limitarem ao suporte.

• Apresentações de trabalhos, com seminários: exposições.
• Ensino remoto, com busca ativa via telefone: ligações e Whatsapp.

Avaliação das
Ações

• Acompanhamento das atividades devolvidas.
• Produções artísticas.
• Debates e análise de imagem em grupo e individual.
• Organizar e produzir exposição artística com a turma, expondo produções deles e em
outros momentos, as de grandes mestres da história das artes.

• Avaliação diagnóstica.
Responsáveis • Daiana Camila da Silva

Cronograma

• Produções ao ar livre e em grupos.
• Apresentações de imagens, vídeos e produções artísticas pessoais.
• Acompanhar as produções individuais e em grupo (presencial).
• Anual: no decorrer do ano, acompanhar as atividades devolvidas, sempre observando os
pontos positivos alcançados e os que precisam de um pouco mais de atenção.
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Arte – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Melhorar o desempenho dos alunos acerca da teoria das artes e das produções artísticas.
• Aprimorar o senso crítico diante das obras de artes e suas histórias.
• Compreenderem a importância da arte na história humana e na sua evolução.
• Despertar o conhecimento, a criatividade e habilidades práticas.

Metas

• Melhorar o interesse dos estudantes na disciplina.
• Promover e despertar nos alunos, a importância das artes no desenvolvimento e evolução
humana.

• Fazer com que os alunos consigam identificar as obras de artes e sua importância
histórica.

• Ensiná-los a fazerem uma análise crítica nas obras e na história da arte, de forma a
compreender o tema abordado em cada obra, reconhecendo a importância do
questionamento.

Ações

• Promover atividades de análise de imagens, com debates e brincadeiras.
• Promover atividades práticas para poderem trabalhar a coordenação motora e explorar a
criatividade do aluno.

• Estudo dirigido, oficinas, jogos, portfólios e exposições.
• Experimentar materiais diferentes na produção de arte, para que possam expressar
através da arte sem se limitarem ao suporte.

• Apresentações de trabalhos, com seminários.
• Ensino remoto, com busca ativa via telefone: ligações e Whatsapp.

Avaliação das
Ações

• Produções artísticas
• Debates e análise de imagem em grupo e individual.
• Produção de pequenos textos reflexivos
• Organizar e produzir exposição artística com a turma, expondo produções deles e em
outros momentos, as de grandes mestres da história das artes.

• Acompanhamento das atividades devolvidas.
• Avaliação diagnóstica.

Responsáveis • Daiana Camila da Silva

Cronograma

• Produções ao ar livre.
• Apresentações de imagens, vídeos e produções artísticas pessoais.
• Acompanhar as produções individuais e em grupo (presencial).
• Anual: no decorrer do ano, acompanhar as atividades devolvidas, sempre observando os
pontos positivos alcançados e os que precisam de um pouco mais de atenção.
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Espanhol – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Adquirir noções básicas da fonética do idioma (pronúncia);
• Usar estruturas básicas de comunicação;
• Interpretar textos em língua espanhola;
• Escrever pequenos gêneros textuais básicos em espanhol: tais como títulos, capas de
livro e diálogos;

• Aplicar conteúdo no uso real do idioma;
• Adquirir compreensão de escuta na língua espanhola;
• Usar recursos digitais de tradução, pesquisa e definição em língua estrangeira;

Metas

• Aumentar, ao final de 2021, em 90%, a participação via plataforma e impressa na
realidade de ensino a distância dos sextos e sétimos anos;

• Aumentar, ao final de 2021, em 85%, os índices de rendimento superior a média da
instituição;

• Aumentar o índice de atividades respondidas e não devolvidas em branco em 85%;
• Melhorar o rendimento de resolução por parte dos estudantes das atividades
enviadas/publicadas em 80%;

• Aumentar, ao final de 2021, em 90%, a frequência em sala de aula dos estudantes dos
sextos e sétimos anos em 90% na realidade de ensino presencial;

Ações

• Busca ativa dos estudantes e responsáveis através de mensagens na plataforma, via
whatsapp e ligações telefônicas;

• Avaliações Diagnósticas;
• Intervenções pedagógicas ao longo de cada mês letivo de acordo com a necessidade
cada turma e aluno;

• Revisões de conteúdo e exercícios de fixação;
• Resgatar conhecimento prévio do idioma e conteúdo;
• Produção de atividades com a metodologia de sequências didáticas em que uma aula
complemente a outra para que exista uma sequência lógica de aprendizado;

• Uso de recursos digitais de interação como vídeos, áudios, Google Meet e jogos online.

Avaliação das
Ações

• Avaliação dos objetivos comunicativos e de apropriação do conteúdo através dos
formulários no Google Sala de Aula/material impresso e, na realidade presencial,
monitoramento de atividades no caderno;

• Confirmação de aprendizado através da solução de exercícios práticos e de identificação;
• Interação na plataforma;
• Interação em sala de aula;
• Feedback para o aluno individualmente com as considerações específicas de cada um: as
interações do estudante no retorno destas observações serão levadas em consideração;

Responsáveis • Thallita Martins dos Santos

Cronograma

6º ano:
1º bimestre:
• Março: Acolhimento, diagnóstico Inicial com sondagem de conhecimento e aptidão.
• Abril: Inserção de conteúdos fonéticos e de vocabulário básico da ementa.
• Maio: Sequência de conteúdos de comunicação básica da ementa com aplicação de
conteúdo bimestral em atividades e finalização do bimestre.

2º bimestre por semanas:
• Maio: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com sequência didática
complementar com conteúdos da ementa.

• Junho: Inserção de conteúdos sobre mundo hispânico da ementa com aplicação prática
em exercícios de fixação e interpretação.

• Julho: Sequência de novos vocabulários com aplicação de conteúdo bimestral em
atividades e finalização do bimestre.

3º bimestre por semanas:
• Agosto: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com sequência didática
complementar com interrogativos e novo vocabulário.

• Setembro: Inserção de conteúdos sobre números e seus usos com aplicação prática em
exercícios de fixação e interpretação.

• Outubro: Sequência de conteúdos da ementa com aplicação de conteúdo bimestral em
atividades e finalização do bimestre.
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4º bimestre por semanas:
• Outubro: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com sequência didática
complementar com conteúdo gramatical da ementa.

• Novembro: Sequência de conteúdos gramaticais com diálogos e aplicação prática em
exercícios de fixação e interpretação.

• Dezembro: Revisão do conteúdo bimestral com atividades e finalização do bimestre.
7º ano:
1º bimestre:
• Março: Acolhimento, diagnóstico Inicial com resgate de conteúdo.
• Abril: Inserção de conteúdos sobre o uso dos verbos com atividades sequenciais e
complementares.

• Maio: Sequência de conteúdos da ementa de vocabulário com aplicação de conteúdo
bimestral em atividades e finalização do bimestre.

2º bimestre por semanas:
• Maio: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com sequência didática
complementar com conteúdo da ementa com nova gramática.

• Junho: Aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação dos temas trabalhados
sobre espaços físicos.

• Julho: Sequência de conteúdos da ementa com aplicação de conteúdo bimestral em
atividades e finalização do bimestre.

3º bimestre por semanas:
• Agosto: Resgate do que foi trabalhado no semestre anterior com sequência didática
complementar com conteúdo da ementa sobre cozinha e comida.

• Setembro Inserção de novas expressões de comunicação com aplicação prática em
exercícios de fixação e interpretação.

• Outubro: Sequência de conteúdos da ementa com aplicação de conteúdo bimestral em
atividades de interpretação e finalização do bimestre.

4º bimestre por semanas:
• Outubro: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com sequência didática
complementar com conteúdo cultural hispânico da ementa.

• Novembro: Sequência de conteúdos gramaticais de acentuação com diálogos e aplicação
prática em exercícios de fixação e interpretação.

• Dezembro: Revisão conteúdo bimestral com atividades e finalização do bimestre.
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Espanhol – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Resgatar noções básicas da fonética do idioma (pronúncia) através de revisão e aplicação
de novo conteúdo;

• Resgatar e adquirir novas estruturas básicas de comunicação através de revisão e
aplicação de novo conteúdo;

• Interpretar textos em língua espanhola;
• Escrever pequenos gêneros textuais básicos em espanhol: tais como diálogos médios,
cartas e parágrafos;

• Aplicar conteúdo no uso real do idioma;
• Alimentar compreensão de escuta na língua espanhola;
• Usar recursos digitais de tradução, pesquisa e definição em língua estrangeira;

Metas

• Aumentar, ao final de 2021, em 90%, a participação via plataforma e impressa na
realidade de ensino a distância dos oitavos anos;

• Aumentar, ao final de 2021, em 80%, a participação via plataforma e impressa na
realidade de ensino a distância dos nonos anos;

• Aumentar, ao final de 2021, em 85%, os índices de rendimento superior a média da
instituição;

• Aumentar o índice de atividades respondidas e não devolvidas em branco em 85%;
• Melhorar o rendimento de resolução por parte dos estudantes das atividades
enviadas/publicadas em 80%;

• Aumentar, ao final de 2021, em 90%, a frequência em sala de aula dos estudantes dos
oitavos e nonos anos em 90% na realidade de ensino presencial;

Ações

• Busca ativa dos estudantes e responsáveis através de mensagens na plataforma, via
whatsapp e ligações telefônicas;

• Avaliações Diagnósticas;
• Intervenções pedagógicas ao longo de cada mês letivo de acordo com a necessidade
cada turma e aluno;

• Revisões de conteúdo e exercícios de fixação;
• Resgatar conhecimento prévio do idioma e conteúdo;
• Produção de atividades com a metodologia de sequências didáticas em que uma aula
complemente a outra para que exista uma sequência lógica de aprendizado com resgate
de temas dos ciclos anteriores;

• Uso de recursos digitais de interação como vídeos, áudios, Google Meet e jogos online.

Avaliação das
Ações

• Avaliação dos objetivos comunicativos e de apropriação do conteúdo através dos
formulários no Google Sala de Aula/material impresso e, na realidade presencial,
monitoramento de atividades no caderno;

• Confirmação de aprendizado através da solução de exercícios práticos e de identificação;
• Interação na plataforma;
• Interação em sala de aula;
• Feedback para o aluno individualmente com as considerações específicas de cada um: as
interações do estudante no retorno destas observações serão levadas em consideração;

Responsáveis • Thallita Martins dos Santos

Cronograma

8º ano:
1º bimestre:
• Março: Acolhimento, diagnóstico Inicial com sondagem de conhecimento e resgate de
conteúdo.

• Abril: Inserção de temas e vocabulários novos da ementa.
• Maio: Sequência de conteúdos de comunicação e gênero textual da ementa com
aplicação de conteúdo bimestral em atividades e finalização do bimestre.

2º bimestre por semanas:
• Maio: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com sequência didática
complementar com conteúdos da ementa sobre cores.

• Junho: Inserção de conteúdos sobre roupas e descrição com aplicação prática em
exercícios de fixação e interpretação.

• Julho: Sequência de novos vocabulários com aplicação de conteúdo bimestral em
atividades e finalização do bimestre.

3º bimestre por semanas:
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• Agosto: Resgate do que foi trabalhado no semestre anterior e revisão de verbos com
sequência didática complementar com conteúdo da ementa.

• Setembro Estabelecer comparações entre o presente e passado com aplicação prática em
exercícios de fixação e interpretação.

• Outubro: Sequência de conteúdos gramaticais da ementa com aplicação de conteúdo
bimestral em atividades de interpretação e finalização do bimestre.

4º bimestre por semanas:
• Outubro: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com sequência didática
complementar com conteúdo sobre o futuro da ementa.

• Novembro: Sequência de conteúdos gramaticais com revisão e aplicação prática em
exercícios de fixação e interpretação.

• Dezembro: Prática de diálogos com atividades e finalização do bimestre.
9º ano:
1º bimestre:
• Março: Acolhimento, diagnóstico Inicial com resgate de conteúdo.
• Abril: Inserção de conteúdos sobre o uso dos verbos com atividades sequenciais e
complementares.

• Maio: Sequência de conteúdos da ementa de gênero textual e diálogo com aplicação de
conteúdo bimestral em atividades e finalização do bimestre.

2º bimestre por semanas:
• Maio: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com sequência didática
complementar com conteúdo da ementa com nova gramática.

• Junho: Aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação dos temas trabalhados
sobre espaços físicos.

• Julho: Sequência de conteúdo cultural hispânico da ementa com aplicação de conteúdo
bimestral em atividades e finalização do bimestre.

3º bimestre por semanas:
• Agosto: Resgate do que foi trabalhado no semestre anterior e revisão de verbos com
sequência didática complementar com diálogos da ementa.

• Setembro: Inserção de conteúdo cultural e aplicação prática em exercícios de fixação e
interpretação.

• Outubro: Sequência de conteúdos gramaticais da ementa com aplicação de conteúdo
bimestral em atividades de interpretação e finalização do bimestre.

4º bimestre por semanas:
• Outubro: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com sequência didática
complementar com conteúdo sobre pronome da ementa.

• Novembro: Sequência de diálogos e estudo de novo gênero textual em exercícios de
fixação e interpretação.

• Dezembro: Revisão com atividades de interpretação e finalização do bimestre.
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Inglês Conversação – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Incentivar o gosto pela comunicação oral em Inglês.
• Intensificar a aplicação de vocabulários e conteúdos gramaticais elementares na
oralidade.

• Estimular a expressão de ideias simples em contextos diversos.
• Subsidiar e Estimular o senso crítico a respeito de questões socioambientais locais.
• Ajudar no fortalecimento da consciência dos impactos dos atos do indivíduo em
sociedade.

Metas

• Aumentar para 80% a participação dos estudantes em atividades de expressão oral, na
modalidade a distância.

• Participação de 95% dos estudantes em atividades de expressão oral, na modalidade
presencial.

• 80% dos estudantes com devolutivas de expressão oral, na modalidade a distância,
demonstrando condições de comunicação básica inicial em Língua Inglesa.

• 70%, na modalidade presencial, demonstrando condições de comunicação básica inicial
em Língua Inglesa.

Ações

• Atividades a distância com as seguintes estratégias pedagógicas:
• Uso de vídeos explicativos do professor;
• Uso de vídeos direcionados ou adaptados para embasamento de conteúdo;
• Intensa utilização de imagens associadas a legendas;
• Abordagem constante de questões socioambientais ligadas ao contexto local;
• Utilização de música em áudio/vídeo para facilitar assimilação de conteúdos;
• Inserção massiva de parte das atividades com devolutiva de expressão oral;
• Inserção de áudios/vídeos como subsídios “imitativos” para as devolutivas de expressão
oral.

• Atividades presenciais com as seguintes estratégias pedagógicas:
• Proposição de diálogos com situações corriqueiras do contexto escolar e familiar;
• Leitura de diálogos e textos por repetição em grupo.
• Leitura de diálogos por duplas, com auxílio do professor.
• Jogos simples no quadro para assimilação de vocabulários ou expressões.
• Exigência de participação voluntária em composição textos/falas no quadro.
• Proposição de atividades pontuais a distância com foco exclusivo em compreensão e
comunicação oral

• No ensino presencial, uso de atividades específicas de oralidade disponibilizadas no livro
didático

• Envio constante, via mensagem na plataforma e/ou aplicativo de mensagens, de alertas
por atividades não realizadas.

• Comunicação à escola de estudantes “faltosos” ou com acúmulo de atividades não
realizadas.

Avaliação das
Ações

• Avaliação/Correção/Feedback das atividades disponibilizadas na plataforma.
• Todas as atividades a distância terão o valor de 100 pontos, com percentual de pelo
menos 50% da pontuação atribuída a devolutivas de expressão oral.

• Quantificação de atividades devolvidas
• Qualificação das atividades devolvidas
• Verificação tempestiva da participação dos indivíduos nas atividades presenciais, aula a
aula. Cada atividade poderá variar de pontuação de acordo com a participação da turma
ou complexidade.

Responsáveis • Joubert Pereira de Andrade

Cronograma

• Semanalmente:
• postagem de atividades na plataforma Google Classroom, no ensino a distância.
• contatos de cunho orientador com estudantes que apresentem dificuldades na resolução
ou entrega de atividades da plataforma.

• serão propostas e avaliadas atividades no ensino presencial, podendo ser realizadas por
aula ou por grupo de duas aulas.

• Quinzenalmente:
• quantificação e qualificação das devolutivas de atividades.
• poderão ser atribuídas na plataforma atividades específicas para reforço de conteúdo aos
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que demonstrarem fragilidades persistentes.
• Bimestralmente será atribuído conceito/nota que também servirá de retroalimentação do
sistema avaliativo.

Inglês Conversação – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Incentivar o gosto pela comunicação oral em Inglês.
• Intensificar a aplicação de vocabulários e conteúdos gramaticais na oralidade.
• Estimular a expressão de ideias em contextos diversos.
• Subsidiar e Estimular o senso crítico a respeito de questões socioambientais locais.
• Ajudar no fortalecimento da consciência dos impactos dos atos do indivíduo em
sociedade.

• Estimular o pensamento sobre objetivos de vida.

Metas

• Aumentar para 80% a participação dos estudantes em atividades de expressão oral, na
modalidade a distância.

• Participação de 95% dos estudantes em atividades de expressão oral, na modalidade
presencial.

• 80% dos estudantes com devolutivas de expressão oral, na modalidade a distância,
demonstrando condições de comunicação básica em Língua Inglesa.

• 70%, na modalidade presencial, demonstrando condições de comunicação básica em
Língua Inglesa.

Ações

• Atividades a distância com as seguintes estratégias pedagógicas:
• Uso de vídeos explicativos do professor;
• Uso de vídeos direcionados ou adaptados para embasamento de conteúdo;
• Intensa utilização de imagens associadas a legendas;
• Abordagem constante de questões socioambientais ligadas ao contexto local;
• Utilização de música em áudio/vídeo para facilitar assimilação de conteúdos;
• Inserção massiva de parte das atividades com devolutiva de expressão oral;
• Inserção de áudios/vídeos como subsídios “imitativos” para as devolutivas de expressão
oral.

• Atividades presenciais com as seguintes estratégias pedagógicas:
• Proposição de diálogos com situações corriqueiras do contexto escolar e familiar;
• Leitura de diálogos e textos por repetição em grupo.
• Leitura de diálogos por duplas, com auxílio do professor.
• Jogos simples no quadro para assimilação de vocabulários ou expressões.
• Exigência de participação voluntária em composição textos/falas no quadro.
• Encenação de textos orais relacionados a ambientes específicos como lanchonetes,
igreja, escola, etc.

• Proposição de atividades pontuais a distância com foco exclusivo em compreensão e
comunicação oral

• No ensino presencial, uso de atividades específicas de oralidade disponibilizadas no livro
didático

• Envio constante, via mensagem na plataforma e/ou aplicativo de mensagens, de alertas
por atividades não realizadas.

• Comunicação à escola de estudantes “faltosos” ou com acúmulo de atividades não
realizadas.

Avaliação das
Ações

• Avaliação/Correção/Feedback das atividades disponibilizadas na plataforma..
• Todas as atividades a distância terão o valor de 100 pontos, com percentual de pelo
menos 50% da pontuação atribuída a devolutivas de expressão oral.

• Quantificação de atividades devolvidas
• Qualificação das atividades devolvidas
• Verificação tempestiva da participação dos indivíduos nas atividades presenciais, aula a
aula. Cada atividade poderá variar de pontuação de acordo com a participação da turma
ou complexidade.

Responsáveis • Joubert Pereira de Andrade

Cronograma • Semanalmente:
• postagem de atividades na plataforma Google Classroom, no ensino a distância.
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• contatos de cunho orientador com estudantes que apresentem dificuldades na resolução
ou entrega de atividades da plataforma.

• serão propostas e avaliadas atividades no ensino presencial, podendo ser realizadas por
aula ou por grupo de duas aulas.

• Quinzenalmente:
• quantificação e qualificação das devolutivas de atividades.
• poderão ser atribuídas na plataforma atividades específicas para reforço de conteúdo aos
que demonstrarem fragilidades persistentes.

• Bimestralmente será atribuído conceito/nota que também servirá de retroalimentação do
sistema avaliativo.

Inglês – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Melhorar o desempenho dos estudantes em Inglês Base dos 6ºs e 7ºs anos do Ensino
Fundamental;

• Controlar presença dos alunos e aumentar a participação dos alunos durante o ensino
remoto, híbrido ou presencial;

• Assegurar a segurança e saúde de colaboradores de suporte, professores e alunos no
retorno às aulas presenciais.

Metas

• Aumentar, ao final de 2021, em 85%, os índices de rendimento superior a média da
instituição;

• Aumentar, ao final de 2021, em 90%, a participação via plataforma e impressa na
realidade de ensino a distância dos sextos e sétimos anos; E o controle de frequência nas
aulas presenciais assim que elas forem adotadas;

• Garantir o retorno, com segurança, do maior número de alunos possíveis no sistema
presencial ou híbrido, obedecendo todos os protocolos de saúde, com percentagem a ser
definida pelos órgãos competentes;

Ações

• Intervenções pedagógicas ao longo de cada mês letivo de acordo com a necessidade
cada turma e aluno;

• Busca ativa dos estudantes e responsáveis através de mensagens na plataforma, via
whatsapp e ligações telefônicas e através de mensagens direcionadas aos próprios
alunos na Plataforma e/ou no Ensino Presencial ou Híbrido quando o mesmo for adotado;

• Comunicação efetiva com os alunos, pais e responsáveis orientando a importância do
ensino presencial ou híbrido na formação curricular do estudante;

Avaliação das
Ações

• A avaliação das ações será realizada de forma contínua e com o intuito de buscar sempre
sanar eventuais falhas e aprimorar processos de ensino-aprendizagem. Além disso será
analisado todo o contexto em que os estudantes estão inseridos, participação e
desenvolvimento nas atividades, o cotidiano escolar, as relações sociais, etc.

• A coordenação pedagógica estará acompanhando semanalmente todas as intervenções
pedagógicas, e todo o processo de ensino aprendizagem, além do contato com os
educandos na plataforma e a comunicação com os responsáveis;

Responsáveis • Renato Meira Ueoka

Cronograma

• Supervisão do aprendizado dos educandos na plataforma on-line e/ou no ensino
presencial (durante todo o ano letivo);

• Manter o processo de aprendizagem qualificado (acompanhamento semanal das
atividades, validação do conteúdo segundo a Ementa da Disciplina de Língua Inglesa;
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Inglês – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Melhorar o desempenho dos estudantes em Inglês Base dos 8ºs e 9ºs anos do Ensino
Fundamental;

• Controlar presença dos alunos e aumentar a participação dos alunos durante o ensino
remoto, híbrido ou presencial;

• Assegurar a segurança e saúde de colaboradores de suporte, professores e alunos no
retorno às aulas presenciais.

Metas

• Aumentar, ao final de 2021, em 85%, os índices de rendimento superior a média da
instituição;

• Aumentar, ao final de 2021, em 90%, a participação via plataforma e impressa na
realidade de ensino a distância dos oitavos e nonos anos; E o controle de frequência nas
aulas presenciais assim que elas forem adotadas;

• Garantir o retorno, com segurança, do maior número de alunos possíveis no sistema
presencial ou híbrido, obedecendo todos os protocolos de saúde, com percentagem a ser
definida pelos órgãos competentes;

Ações

• Intervenções pedagógicas ao longo de cada mês letivo de acordo com a necessidade
cada turma e aluno;

• Busca ativa dos estudantes e responsáveis através de mensagens na plataforma, via
whatsapp e ligações telefônicas e através de mensagens direcionadas aos próprios
alunos na Plataforma e/ou no Ensino Presencial ou Híbrido quando o mesmo for adotado;

• Comunicação efetiva com os alunos, pais e responsáveis orientando a importância do
ensino presencial ou híbrido na formação curricular do estudante;

Avaliação das
Ações

• A avaliação das ações será realizada de forma contínua e com o intuito de buscar sempre
sanar eventuais falhas e aprimorar processos de ensino-aprendizagem. Além disso será
analisado todo o contexto em que os estudantes estão inseridos, participação e
desenvolvimento nas atividades, o cotidiano escolar, as relações sociais, etc.

• A coordenação pedagógica estará acompanhando semanalmente todas as intervenções
pedagógicas, e todo o processo de ensino aprendizagem, além do contato com os
educandos na plataforma e a comunicação com os responsáveis;

Responsáveis • Renato Meira Ueoka

Cronograma

• Supervisão do aprendizado dos educandos na plataforma on-line e/ou no ensino
presencial (durante todo o ano letivo);

• Manter o processo de aprendizagem qualificado (acompanhamento semanal das
atividades, validação do conteúdo segundo a Ementa da Disciplina de Língua Inglesa;
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Língua Portuguesa – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Ensinar a Língua Portuguesa em todos seus aspectos linguísticos de leitura, escrita e
identificação da língua materna.

• Empregar a língua oral em diferentes situações de uso, sabendo adequá-la ao seu
interlocutor.

• Desenvolver o uso da língua escrita em situações discursivas realizadas por meio das
práticas sociais

• Refletir sobre os textos produzidos, lidos ou ouvidos, atualizando o gênero e tipo de texto.
• Empregar adequadamente as regras de concordância nominal (uso dos substantivos e
seus determinantes)

• Aplicar regras convencionais de acentuação gráfica na produção e escrita

Metas

• Incentivar em 90% o gosto, a aceitabilidade e o prazer pela leitura no ano de 2021 no
primeiro Bloco do Ensino Fundamental.

• Aprimorar em 90% a leitura e escrita correta, fazendo uso da pontuação e dos aspectos
gramaticais ao fim do 1º bloco em 2021.

• Saber diferenciar e escrever em 70% as tipologias e gêneros textuais usados no cotidiano.
• Aplicar em 70% a adequação de concordância no momento da escrita até o final do 1º
bloco.

• Dominar em 70% as classes gramaticais, a acentuação gráfica e a grafia correta das
palavras na produção textual ao final do 1º bloco em 2021.

Ações

• Aproximação do aluno aos livros de forma física em bibliotecas e links de acervo de livros
em domínio público.

• Busca ativa de estudantes
• Inserção de textos curtos de variadas tipologias, vídeo, vídeo-book e excertos textuais.
• Produção de textos e fichas literárias
• Leitura de contos de forma individual e singular.
• Revisão e Reescrituras textuais
• Usar glossário para expandir a escrita
• Produção de diálogos orais e escritos

Avaliação das
Ações

• Avaliação Formativa e contínua por meio de atividades
• Portfólios
• Formulários Google
• Correção de textos
• Participação oral e escrita
• Podcasts
• Fichas literárias
• Produções autorais de textos de vários gêneros

Responsáveis
Professores:
• Fernanda Melo
• Raimundo Nazário

Cronograma • As atividades serão executadas semanalmente, mensalmente, bimestralmente e
semestralmente.
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Língua Portuguesa – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Elevar o rendimento de aprendizagem em relação à disciplina Língua Portuguesa em
todos seus aspectos linguísticos e gramaticais com a prática da leitura e o domínio da
escrita.

• Utilizar os conhecimentos adquiridos na produção escrita e oral.
• Ampliar o repertório de leitura através de textos de diversas tipologias.
• Incentivar o debate a partir de temas polêmicos como forma de desenvolver as
habilidades orais, intelectuais e cognitivas.

Metas

• Aproximar em 50% a participação familiar e da sociedade no incentivo à leitura em casa e
na escola.

• Aprimorar em 90% a leitura, escrita, interpretação textual e o argumento-crítico,
demonstrando de forma efetiva o domínio da leitura e a assimilação dos conhecimentos
adquiridos por meio da produção de orações e textos.

• Escrever textos corretamente de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas
complexas no nível da oração e do período.

• Identificar e analisar os elementos morfossintáticos da oração.
• Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a criticidade por meio de argumentos
sobre variados assuntos.

• Alcançar, no mínimo, 60% do contato do aluno com variados tipos de textos de forma
remota, de modo que se sinta familiarizado e reconheça o gênero textual.

Ações

• Busca ativa dos alunos por meio de ligação telefônica e mensagens pelo WhatsApp.
• Contato com os pais através de mensagens e ligação telefônica.
• Inserção de textos curtos de variadas tipologias, vídeo, vídeo-book e excertos textuais.
• Leitura, compreensão e interpretação de textos de diversos gêneros.
• Contextualizar o estudo da gramática por meio de atividades relacionadas a textos e
tirinhas.

• Construção de frases e orações, aplicando de forma correta a ortografia, pontuação,
acentuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal.

• Análise morfossintática dos elementos das orações nos textos e exercícios propostos.
• Saraus de forma gravada e presencial.
• Debates orais sobre temas polêmicos e atuais.
• Leitura de um livro, um conto ou uma poesia para cada estudante de forma unitária e
singular.

• Revisão dos conteúdos estudados.
• Atividades interventivas para um aprendizado significativo.
• Buscar parceria entre escola, família e sociedade na aquisição e melhoria do nível de
leitura e escrita.

Avaliação das
Ações

• Avaliação Formativa e contínua por meio de atividades.
• Formulários Google.
• Correção de textos e exercícios.
• Participação Oral e Crítica.
• Produção de frases e orações.
• Produção de textos curtos.

Responsáveis

Professores:
• Daniela de Sousa
• Fernanda Melo
• Raimundo Nazário

Cronograma

• Semanais
• Mensais
• Bimestrais
• Semestrais
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Produção de Texto – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Desenvolver o hábito da leitura e da escrita.
• Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
• Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.
• Compreender os elementos constitutivos de textos que estejam no domínio virtual.
• Instigar a imaginação e criatividade dos estudantes relacionadas às produções de
diferentes textos.

• Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros textuais.
• Localizar informações explícitas dentro de textos.
• Identificar o tema central de um texto, bem como temas secundários.
• Buscar parceria entre escola, família e sociedade na aquisição e melhoria do nível de
leitura e escrita.

• Formar leitores versáteis, ou seja, leitores que leiam os mais diversos gêneros.
• Aguçar os estudantes a produzir textos nos mais diversos gêneros textuais, instigando-os
a mergulhar no universo da literatura, das artes e das inúmeras ramificações da
linguagem e das ciências humanas de modo geral.

Metas

• Incentivar em 90% o gosto, a aceitabilidade e o prazer pela leitura no ano de 2021 no
primeiro Bloco do Ensino Fundamental.

• Aproximar em 50% a participação familiar e da sociedade no incentivo à leitura em casa e
na escola.

• Aprimorar em 90% a leitura, escrita, interpretação textual e o argumento-crítico no 1º
Bloco do Ensino Fundamental.

• Alcançar, no mínimo, 60% do contato do aluno com variados tipos de textos de forma
remota.

Ações

• Inserção de textos curtos de variadas tipologias, vídeo, vídeo-book e excertos textuais.
• Leitura e produção de textos de diferentes gêneros textuais.
• Exposição de textos de diferentes gêneros para interpretação.
• Produção de fichas literárias relacionadas aos textos e livros lidos.
• Atividades que compreendem aspectos de intepretação de textos de diferentes gêneros
textuais.

• Leitura de um livro, um conto ou uma poesia para cada estudante de forma unitária e
singular.

• Revisão e Reescrituras textuais.
• Atividades lúdicas.
• Intervenção pedagógica.

Avaliação das
Ações

• Avaliação Formativa e contínua por meio de atividades.
• Formulários Google.
• Correção de textos.
• Participação Oral e Crítica.
• Fichas literárias.
• Produções autorais de textos de vários gêneros.

Responsáveis
Professoras:
• Lidyanne Rocha
• Maria Cleonice Bispo

Cronograma • As ações serão executadas semanal, mensal, bimestral e semestralmente.
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Produção de Texto – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Desenvolver o hábito da leitura e da escrita.
• Ampliar, progressivamente, os conhecimentos acerca da construção de discursos
semânticos e gramaticais na composição das finalidades do texto.

• Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
• Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.
• Compreender os elementos constitutivos de textos que estejam no domínio virtual.
• Instigar a imaginação e criatividade dos estudantes relacionadas às produções de
diferentes textos.

• Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros textuais.
• Localizar informações explícitas e implícitas dentro de textos.
• Identificar o tema e a tese de um texto.
• Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la.
• Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.
• Buscar parceria entre escola, família e sociedade na aquisição e melhoria do nível de
leitura e escrita.

Metas

• Incentivar em 90% o gosto, a aceitabilidade e o prazer pela leitura no ano de 2021 no
primeiro Bloco do Ensino Fundamental.

• Aproximar em 50% a participação familiar e da sociedade no incentivo à leitura em casa e
na escola.

• Aprimorar em 90% a leitura, escrita, interpretação textual e o argumento-crítico no 2º
Bloco do Ensino Fundamental.

• Alcançar, no mínimo, 60% do contato do aluno com variados tipos de textos de forma
remota.

Ações

• Inserção de textos curtos de variadas tipologias, vídeo, vídeo-book e excertos textuais.
• Leitura e produção de textos de diferentes gêneros textuais.
• Exposição de textos de diferentes gêneros para intepretação.
• Produção de fichas literárias relacionadas aos textos e livros lidos.
• Atividades que compreendem aspectos de intepretação de textos de diferentes gêneros
textuais.

• Debates orais
• Leitura de um livro, um conto ou uma poesia para cada estudante de forma unitária e
singular.

• Revisão e Reescrituras textuais

Avaliação das
Ações

• Avaliação Formativa e contínua por meio de atividades.
• Portfólios.
• Formulários Google.
• Correção de textos.
• Participação Oral e Crítica.
• Fichas literárias.
• Produções autorais de textos de vários gêneros.

Responsáveis

Professores:
• Jaqueline Suzamar
• Lidyane Rocha
• Maria Cleonice Bispo

Cronograma

• Semanais
• Mensais
• Bimestrais
• Semestrais
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Teatro/Musicalização – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Melhorar o desempenho dos estudantes e o contato com as linguagens teatrais e as artes
cênicas através de atividades lúdicas nos anos iniciais do Ensino Fundamental;

• Criar condições para que o estudante desenvolva a criatividade cênica de forma
expressiva com atividades práticas;

• Levar o estudante a ter interesse em conhecer mais sobre o Teatro e suas diferentes
formas de manifestações através de atividades que os informem sobre isso.

Metas

• Aumentar, ao final de 2021, 95% os índices de aprovação dos estudantes do 6º ano e 7º
ano em Teatro;

• Aumentar, ao final de 2021, 95% o interesse dos estudantes do 6º ano e 7º ano nos
conteúdos referentes ao Teatro.

• Aumentar, ao final de 2021 ,75% da participação da família nas atividades de Teatro que
requerem colaboração dos mesmos;

Ações

• Avaliações Diagnósticas;
• Intervenções pedagógicas;
• Estratégias e metodologias como: Atividades com textos explicativos, perguntas e
respostas, vídeos, jogos, imagens, fotos

• Buscativa através de ligações e contato com os familiares e responsáveis no caso do
ensino remoto

Avaliação das
Ações

• A avaliação é formativa e analisada de acordo com do desempenho dos estudantes
através das atividades propostas.

Responsáveis • Andreila Henriques Gomes
Cronograma • O cronograma de desempenho será bimestral.

Teatro/Musicalização – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Criar condições para que o estudante desenvolva um pensamento crítico acerca do Teatro
e das linguagens cênicas através de atividades e vídeos demonstrativos;

• Apresentar conteúdos referentes à linguagem do teatro no Brasil para que os estudantes
reconheçam e valorizem aspectos referentes à cultura brasileira priorizando as
abordagens curriculares com temas nacionais e locais;

• Trabalhar aspectos multiculturais da linguagem teatral através de diferentes
manifestações cênicas encontradas nas diferentes culturas com atividades que
apresentem essas diferenciações.

Metas

• Aumentar, ao final de 2021, em 100%, os índices de aprovação em Teatro o 8º e 9º ano
• Aumentar, ao final de 2021, em 90%, os índices de interesse dos alunos nos conteúdos
referente a linguagem Teatral e as Artes Cênicas no 2º Bloco do Ensino Fundamental;

• Aumentar, ao final de 2021, em 90%, os índices de conhecimento e valorização dos
alunos com relação aos elementos culturais e multiculturais brasileiros no que se referem
as Artes Cênicas.

Ações

• Avaliações Diagnósticas;
• Intervenções pedagógicas;
• Estratégias e metodologias como: atividades na plataforma, materiais impressos, textos
contendo perguntas e respostas, jogos, vídeos, músicas, brincadeiras

• Buscativa por ligações e contato com os pais e responsáveis no caso do ensino remoto
Avaliação das

Ações
• A avaliação será formativa e analisada de acordo com o desempenho das atividades
sugeridas no bimestre

Responsáveis • Andreila Henriques Gomes
Cronograma • O cronograma será bimestral
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História – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Resgatar conhecimento prévio de temas já trabalhados em sala de aula e correlacionar
com os novos a serem adquiridos;

• Compreender, identificar e aplicar transversalidades: Geografia (Localização, mapas,
Diálogo, Solidariedade, empatia), Meio Ambiente (Os ciclos da natureza, sociedade e
meio ambiente, manejo e conservação ambiental), Pluralidade Cultural (Pluralidade
Cultural e a Vida Cotidiana no Brasil, constituição da pluralidade cultural no Brasil, o Ser
Humano como agente social transformador e produtor de cultura, Pluralidade Cultural e
Cidadania) e o mundo do Trabalho e Consumo (Relações de Trabalho; Trabalho,
Consumo, Meio Ambiente e Saúde; Consumo, Meios de Comunicação de Massas,
Publicidade e Vendas; Direitos Humanos, Cidadania); Trabalho, globalização e
desenvolvimento sustentável.

• Propiciar conhecimento sobre questões históricas, religiosas, culturais, estéticas e a
miscigenação cultural, correlacionadas com o cotidiano dos discentes, como ponto de
partida.

Metas

• Aumentar, ao final de 2021, em 87%, a participação via plataforma e impressa na
realidade de ensino a distância dos sextos anos;

• Aumentar, ao final de 2021, em 82%, a participação via plataforma e impressa na
realidade de ensino à distância dos sétimos anos;

• Aumentar, ao final de 2021, em 85%, os índices de rendimento superior à média da
instituição;

• Aumentar o índice de atividades respondidas e não devolvidas em branco em 80%;
• Melhorar o rendimento de resolução por parte dos estudantes das atividades
enviadas/publicadas em 80%;

• Aumentar, ao final de 2021, em 90%, a frequência em sala de aula dos estudantes dos
sextos e sétimos anos em 80% na realidade de ensino presencial;

Ações

• Busca ativa dos estudantes e responsáveis através de mensagens na plataforma via
aplicativo whatsapp e por meio de ligações telefônicas;

• Avaliações Diagnósticas iniciais, periódicas e finais;
• Intervenções pedagógicas ao longo de cada bimestre letivo de acordo com a necessidade
cada turma e aluno;

• Revisões;
• Resgatar conhecimento prévio dos temas abordados;
• Produção de atividades com a metodologia de sequências didáticas em que uma aula
complemente a outra para que exista assim uma sequência didática pedagógica lógica no
aprendizado com resgate de temas dos ciclos anteriores;

• Uso de recursos digitais de interação, como vídeos e músicas.

Avaliação das
Ações

• Avaliação dos objetivos através dos formulários no Google Sala de Aula/material impresso
e, na realidade presencial, monitoramento de atividades no caderno;

• Confirmação de aprendizado através da solução de exercícios com estudos de caso e
solução de problemas;

• Interações na plataforma;
• Interação em sala de aula;
• Feedbacks para os alunos individualmente com as considerações específicas de cada um:
as interações do estudante no retorno destas observações serão levadas em
consideração;

Responsáveis • Sebastião Pedro Cavalcante

Cronograma

6º ano:
1º bimestre:
• Março: Acolhimento, diagnóstico Inicial com resgate de conteúdo.
• Abril: Inserção de conteúdos transversais da ementa com aplicação prática e estudo de
caso.

• Maio: Sequência de conteúdos transversais da ementa com aplicação de conteúdo
bimestral em atividades e finalização do bimestre.

2º bimestre:
• Maio: Retorno do que foi trabalhado no bimestre anterior com a sequência didática
complementar por meio dos conteúdos da ementa.
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• Junho: Inserção de conteúdos sobre: Egito e Kush, além de a África e suas organizações
políticas, constantes da ementa, com aplicação prática em exercícios de fixação e
interpretação.

• Julho: Sequência de conteúdos da ementa com aplicação de conteúdo bimestral em
atividades e finalização do bimestre.

3º bimestre:
• Agosto: Resgate do que foi trabalhado no semestre anterior com sequência didática
complementar com conteúdos da ementa sobre: O mundo grego e a democracia.

• Setembro: Inserção de temas sobre: Roma: Monarquia, República e Império, constantes
da ementa com aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação.

• Outubro: Sequência de conteúdos da ementa com aplicação de conteúdo bimestral com
relação de acontecimentos históricos em atividades e finalização do bimestre.

4º bimestre:
• Outubro: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com sequência didática
complementar com conteúdos da ementa sobre: O Império Romano e o governo do
Imperador Otávio Augusto.

• Novembro: Inserção de temas transversais: A ascensão do Cristianismo, com aplicação
prática em exercícios de fixação e interpretação.

• Dezembro: Sequência de conteúdos da ementa, com aplicação de conteúdos bimestrais
relacionados às ciências humanas em atividades e finalização do bimestre.

7º ano:
1º bimestre:
• Março: Acolhimento, diagnóstico Inicial com resgate e revisão de conteúdos pré-
requisitos.

• Abril: Inserção de conteúdos transversais da ementa com aplicação prática e estudo de
caso, bem como adaptação às ferramentas digitais incluídas no processo educacional.

• Maio: Sequência pedagógica educacional de conteúdos transversais da ementa, utilizando
a aplicação do conteúdo bimestral em atividades e avaliação formativa para finalização do
bimestre.

2º bimestre por semanas:
• Maio: Resgate e aprofundamento de temas trabalhados no bimestre anterior, com
sequência didática complementar e suplementar, com base nos conteúdos da ementa.

• Junho: Inserção de conteúdos sobre: Mudanças na Europa Feudal e o revigoramento do
comércio e das cidades, e realização de exercícios de interpretação e fixação, para
construir conhecimentos prévios.

• Julho: Sequência didática de conteúdos da ementa, com a aplicação de conteúdo
bimestral em atividades revisionais e finalização do bimestre.

3º bimestre por semanas:
• Agosto: Revisão e Resgate dos tópicos abordados no semestre anterior, com sequência
didática complementar, por meio de conteúdos da ementa sobre a: O Estado Moderno,
Absolutismo e Mercantilismo.

• Setembro: Inserção de temas sobre: O fortalecimento do poder dos reis, constante da
ementa, realizar- se- a aplicação prática em exercícios de interpretação, análise e fixação.

• Outubro: Sequência didática de conteúdos constantes da ementa, com aplicação do
conteúdo bimestral pertinente, com relação à conquista e colonização espanhola da
América, por meio de atividades e consequente finalização do bimestre.

4º bimestre por semanas:
• Outubro: Retomada de tópico trabalhado no bimestre anterior, com base na sequência
didática complementar com conteúdos da ementa sobre: Africanos no Brasil e riqueza
cultural.

• Novembro: Inserção de temas transversais sobre: Os Europeus disputam o mundo
Atlântico com aplicação em exercícios de fixação e interpretação acerca das
consequências da disputa do mundo atlântico pelos europeus.

• Dezembro: Sequência de conteúdos correlacionados da ementa sobre: A formação do
território da América Portuguesa e a realização de atividades avaliativas formativas e
consequente finalização do bimestre.
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História – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Promover a compreensão dos conteúdos propostos com a utilização de recursos
tecnológicos, filmes e debates objetivando alcançar melhores resultados no processo
ensino aprendizagem de história;

• Possibilitar a construção da visão crítica dos estudantes diante dos problemas sociais,
políticos e econômico do bairro e cidade, sendo capaz de apontar soluções;

• Promover a construção do conhecimento histórico a partir da vivência do estudante,
levando-o a compreender o seu papel como agente de construção da história do país;

Metas • Aumentar, ao final de 2021, em 10%, os índices de aprovação em História 8º ano;
• Aumentar, ao final de 2021, em 10%, os índices de aprovação em História 9º ano.

Ações

• Avaliações Diagnósticas;
• Intervenções pedagógicas;
• Busca ativa dos estudantes faltosos no ensino remoto;
• Fórum de debates
• estratégias de “ensino”/metodologias: leitura e interpretação de textos e fontes históricas,
vídeo aulas, estudo dirigido, oficinas, jogos, filmes, documentários, podcasts, seminários,
portfólios…

Avaliação das
Ações

• Verificação das aprendizagens através dos exercícios realizados;
• Participação dos estudantes nos fóruns de debates;
• Verificação na evolução da aprendizagem através das atividades interventivas.

Responsáveis • Professora Eunice
Cronograma • Ao longo do ano letivo de 2021
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Cineclube – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Desenvolver o interesse dos estudantes nas questões e disciplinas de ciências humanas,
principalmente História, por meio da ludicidade do Cineclube (vídeos, documentários e
filmes);

• Intensificar o processo de ensino-aprendizagem através da seleção de temas históricos
essenciais para a compreensão dos diversos períodos e acontecimentos históricos que os
estudantes entram em contato a partir do sexto e sétimo anos;

Metas • Aumentar o interesse e desempenho tanto na disciplina Cineclube (parte complementar),
como nas disciplinas de ciências humanas da base do currículo;

Ações • Avaliação formativa (avaliações diagnósticas; intervenções pedagógicas).
• Foco no caráter lúdico da disciplina.

Avaliação das
Ações

• No primeiro bimestre realizei o “conversando sobre o cineclube”, que foi um espaço (por
meio do dispositivo “pergunta” no ambiente virtual de aprendizagem) onde os estudantes
puderam comentar se gostaram dos vídeos, do nível das atividades e outras ações da
disciplina. Esse feedback dos estudantes associado à avaliação formativa propicia o
acompanhamento das ações e a verificação do alcance dos objetivos e metas.

Responsáveis • Rodrigo Nunes do Nascimento

Cronograma

• A avaliação formativa e o foco na ludicidade deve permear todo o cronograma:
6 ° ano
1° bimestre - Semanas 1 a 9
• Tempo, relógios e calendários
• Quem inventou o relógio? – https://www.youtube.com/watch?v=AyN73O2MVfg
• Os calendários ao longo da História – https://www.youtube.com/watch?v=KG2SGN7KXoM
• Pré-História – https://www.youtube.com/watch?v=1XPL3hzuYRY
2° bimestre - Semanas 10 a 19
• Pré-história brasileira - https://www.youtube.com/watch?v=AgqiseXMZ4k&t=157s
• África: Egito - https://www.youtube.com/watch?v=doJGjkv1QsM
3° bimestre - Semanas 20 a 29
• Povos indígenas da América – História do Império Inca:
https://www.youtube.com/watch?v=m1o6DBRPq80

• Mesopotâmia – O crescente fértil: https://www.youtube.com/watch?v=fLF4AYfgf7o
4° bimestre - Semanas 30 a 40
• Roma (Júlio César) - https://www.youtube.com/watch?v=uAmth7y0sUo
• Idade Média - https://www.youtube.com/watch?v=8bQWNQUBJPI
7° ano
1° bimestre - Semanas 1 a 9
• Transições: A queda do império romano, a Idade Média e a modernidade
https://www.youtube.com/watch?v=8bQWNQUBJPI

• Escolas e universidades da Idade Média -
https://www.youtube.com/watch?v=j_WxJKZyDJg

• O fim da Idade Média, a peste negra e a guerra dos cem anos:
https://www.youtube.com/watch?v=Q87c4UBXTpY

• Povos indígenas: Os povos tupis - https://www.youtube.com/watch?v=-jowedN2B2I
2° bimestre - Semanas 10 a 19
• Renascimento e humanismo –Leonardo da Vinci:
https://www.youtube.com/watch?v=YyMWc5EdeKI

• Reforma Protestante – https://www.youtube.com/watch?v=QkheKbaDZGs
3° bimestre - Semanas 20 a 29
• Grandes Navegações - https://www.youtube.com/watch?v=lS_UYBPSTds&t=161s
• Conquista e colonização das Américas: América Espanhola –
https://www.youtube.com/watch?v=i1yGR-EH9Pk

4° bimestre - Semanas 30 a 40
• América portuguesa, colonização – https://www.youtube.com/watch?v=D38xy_Syfsg
• Africanos no Brasil – https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s
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Cineclube – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Levar os estudantes a um ambiente de aprendizagem através de filmes e documentários
que dialoguem com suas realidades, que ampliem seu conhecimento de mundo e
proporcione experimentar outras vivencias por intermédio de projeções cinematográficas;

• Possibilitar a inclusão cultural através da sétima arte;
• Introduzir a inteiração cultural, social e política das diversas áreas históricas.

Metas

• Aumentar, ao final de 2021, em 15%, os índices de participação nas atividades de
CINECLUBE 8º ano;

• Aumentar, ao final de 2021, em 15%, os índices de participação nas atividades de
CINECLUBE 9º ano.

Ações

• Avaliações Diagnósticas;
• Intervenções pedagógicas;
• Debates e mesas-redondas;
• Estratégias de “ensino”/metodologias: exercícios, estudo dirigido dos filmes , oficinas,
jogos, portfólios...

• Produção de atividades com a metodologia de sequências didáticas em que uma aula
complemente a outra para que exista uma sequência lógica de aprendizado com resgate
de temas dos ciclos anteriores.

Avaliação das
Ações

• O acompanhamento será feito com a correção e os resultados das intervenções além de
contatos diretos por mensagem e telefones com os alunos e responsáveis;

• Rendimento durante o processo.
Responsáveis • Professores Eunice Correa, Patrícia Rosa e Rodrigo.

Cronograma

• No decorrer do ano letivo de 2021.
8º ano
1° bimestre - semanas 1 a 9
• O iluminismo e o liberalismo econômico.
• Adam Smith.
• Revolução Industrial.
2° bimestre - semanas 10 a 19
• Rebeliões na América Portuguesa
• A chegada da família real e a emancipação política do Brasil
3° bimestre - semanas 20 a 29
• Primeiro Reinado
• Segundo Reinado
4° bimestre - semanas 30 a 40
• Abolição
• Industrialização, imperialismo e resistência.
9º ano
• SEMANA 3 e 4 - A origem do cinema e as aulas de cineclube
• Semana 5 e 6 - Movimentos sociais no Brasil do século XIX ao XXI
• SEMANA 7 e 8 - Sistema Oligárquico na primeira República.
• SEMANA 9 e 10 - O Negro após a abolição e as políticas públicas.
• SEMANA 11 e 12 - A primeira Guerra Mundial.
• SEMANA 13 e 14 - O socialismo e os desdobramentos da Revolução Russa
• SEMANA 15 e 16 - A crise de 1929 como fator para o surgimento do Nazismo e Fascismo.
• SEMANA 17 e 18 - A Segunda Guerra Mundial
• SEMANA 19 e 20 - A estrutura democrática brasileira entre 1946 e 1964. Industrialização
e processo de urbanização.

• SEMANA 21, 22 e 23 - Movimento Operário no Brasil.
• SEMANA 24, 25, 26 e 27 - Empreendedorismo juvenil.
• SEMANA 28, 29, 30 e 31 - Nacionalismo africano - Pan africanismo; Apartheid.
• SEMANA 32, 33, 34 e 35 Brasil Contemporâneo.
• SEMANA 36, 37, 38, 39 e 40 Cultura Afro Brasileira.
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Ensino Religioso – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades em distintas
manifestações e tradições religiosas;

• Identificar práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas em determinadas situações
(acidentes, doenças, fenômenos climáticos);

• Reconhecer os papéis atribuídos às lideranças de diferentes tradições religiosas;
• Exemplificar líderes religiosos que se destacaram por suas contribuições à sociedade;
• Propiciar conhecimento sobre questões religiosas, culturais e estéticas, partindo das
manifestações religiosas explicitadas pelos estudantes;

• O Ensino Religioso tem por objetivo a formação integral do educando, que passa pelas
dimensões: a religiosidade, ética e política;

• Compreender, identificar e aplicar transversalidades: Ética (Respeito Mútuo, Justiça,
Diálogo, Solidariedade), Meio Ambiente (Os ciclos da natureza, sociedade e meio
ambiente, manejo e conservação ambiental) , Saúde (autocuidado, vida coletiva),
Pluralidade Cultural (Pluralidade Cultural e a Vida das Crianças no Brasil, constituição da
pluralidade cultural no Brasil, o Ser Humano como agente social e produtor de cultura,
Pluralidade Cultural e Cidadania) e Trabalho e Consumo (Relações de Trabalho;
Trabalho, Consumo, Meio Ambiente e Saúde; Consumo, Meios de Comunicação de
Massas, Publicidade e Vendas; Direitos Humanos, Cidadania); Trabalho, Orientação para
o Trânsito, etc.

Metas

• Aumentar, ao final de 2021, em 10%, os índices de participação em Ensino Religioso 6º
ano em relação ao ano anterior;

• Aumentar, ao final de 2021, em 10%, os índices de participação em Ensino Religioso 7º
ano em relação ao ano anterior;

Ações

• Avaliações Diagnósticas;
• Intervenções pedagógicas;
• Debates e mesas-redondas;
• Estratégias de “ensino”/metodologias: estudo dirigido, oficinas, jogos, portfólios...
• Produção de atividades com a metodologia de sequências didáticas em que uma aula
complemente a outra para que exista uma sequência lógica de aprendizado com resgate
de temas dos ciclos anteriores;

Avaliação das
Ações

• O acompanhamento será feito com a correção e resultados das intervenções além de
contatos diretos por mensagem e telefones com os alunos e responsáveis.

• Rendimento durante o processo.
Responsáveis • Patrícia da Silva Sousa Rosa, Thallita Martins dos Santos

Cronograma

• Trabalhar sequências da seguinte maneira:
6º ano:
1º bimestre por semanas:
• 1-Acolhimento e diagnóstico
• Inicial
• 2- Introdução ao Ensino Religioso.
• 3- O que é Religião?
• 4- A Influência da Religião na
• cultura.
• 5-A Influência da Religião na
• sociedade.
• 6-Ética.
• 7-Ética.
• 8- Valores morais.
• 9-Valores morais.
• 10- Interpretação de música ao tema.
2º bimestre por semanas:
• 11- Liberdade.
• 12-Dignidade.
• 13- O que é cidadania?
• 14-A Constituição Brasileira.
• 15- Direitos e deveres do cidadão.
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• 16- Direitos e deveres do cidadão.
• 17- Cidadania com a percepção e
• vivência religiosa.
• 18-Religião, ataque à natureza e
• propostas de soluções.
• 19-Interpretação de música ao
• tema.
3º bimestre por semanas:
• 20-Racismo.
• 21-Superação do Racismo.
• 22-Diversidades.
• 23-Diversidades.
• 24-Aceitação e respeito às
• diferenças.
• 25-Aceitação e respeito às
• diferenças.
• 26- Estudo de caso.
• 27-Preconceito cultural.
• 28-Preconceito cultural.
• 29-Interpretação de música ao tema.
4º bimestre por semanas:
• 30-A violência na comunidade.
• 31-Ações contra a violência na
• comunidade.
• 32-Ações contra a violência na
• comunidade.
• 33-Paz na Escola.
• 34-Paz na Escola.
• 35-Amizades saudáveis.
• 36-Estudo de caso.
• 37-Cuidado com as redes sociais.
• 38-Cuidado com as redes sociais.
• 39-Cyberbullying.
• 40-Interpretação de música ao
• tema.
7º ano:
1º bimestre por semanas:
• 1-Acolhimento.
• 2-Diagnóstico Inicial.
• 3- O que é ser humano?
• 4-Sua religião é uma escolha pessoal e deve ser respeitada.
• 5-Se colocar no lugar do outro.
• 6-Religião.
• 7-O valor da vida.
• 8- O que é, afinal, a vida?
• 9-O líder nas organizações religiosas.
• 10-Espiritualidade: matrizes indígenas e religiosas.
2º bimestre por semanas:
• 11- O que é sagrado.
• 12-Religiões no mundo.
• 13-Religiões e o respeito mútuo.
• 14-A formação religiosa do povo brasileiro.
• 15-Exercícios: religião e respeito.
• 16-Intolerância Religiosa-I.
• 17-Intolerância Religiosa-II.
• 18-5 maneiras de propagar a Paz.
• 19-Intolerância Religiosa: situação problema.
3º bimestre por semanas:
• 20-Cultura de Paz.
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• 21-Significado do Transcendente.
• 22-Diversidade e transcendência religiosa.
• 23-O transcendente nas religiões.
• 24-O Bullying nas escolas.
• 25-Respeito ao próximo.
• 26- O amor para com o próximo.
• 27-Como Exercer a paciência nos dias de hoje.
• 28-Ajudando os mais necessitados.
• 29-A honestidade nos dias de hoje.
4º bimestre por semanas:
• 30-Adolescência.
• 31-Os desafios da adolescência.
• 32-Cidadania e Direito.
• 33-Direito das mulheres.
• 34-A mulher no mercado de trabalho.
• 35-O trabalho infantil.
• 36-Racismo.
• 37-Fé e razão.
• 38-As desigualdades sociais.
• 39-Gratidão.
• 40-Esperança.

Ensino Religioso – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Resgatar conhecimento prévio de temas já trabalhados em sala de aula e correlacionar
com os novos;

• Compreender, identificar e aplicar transversalidades: Ética (Respeito Mútuo, Justiça,
Diálogo, Solidariedade), Meio Ambiente (Os ciclos da natureza, sociedade e meio
ambiente, manejo e conservação ambiental) , Saúde (autocuidado, vida coletiva),
Pluralidade Cultural (Pluralidade Cultural e a Vida das Crianças no Brasil, constituição da
pluralidade cultural no Brasil, o Ser Humano como agente social e produtor de cultura,
Pluralidade Cultural e Cidadania) e Trabalho e Consumo (Relações de Trabalho;
Trabalho, Consumo, Meio Ambiente e Saúde; Consumo, Meios de Comunicação de
Massas, Publicidade e Vendas; Direitos Humanos, Cidadania); Trabalho, Orientação para
o Trânsito, etc;

• Propiciar conhecimento sobre questões religiosas, culturais e estéticas, partindo das
manifestações religiosas explicitadas pelos estudantes.

Metas

• Aumentar, ao final de 2021, em 90%, a participação via plataforma e impressa na
realidade de ensino a distância dos oitavos anos;

• Aumentar, ao final de 2021, em 80%, a participação via plataforma e impressa na
realidade de ensino a distância dos nonos anos;

• Aumentar, ao final de 2021, em 85%, os índices de rendimento superior à média da
instituição;

• Aumentar o índice de atividades respondidas e não devolvidas em branco em 85%;
• Melhorar o rendimento de resolução por parte dos estudantes das atividades
enviadas/publicadas em 80%;

• Aumentar, ao final de 2021, em 90%, a frequência em sala de aula dos estudantes dos
oitavos e nonos anos em 90% na realidade de ensino presencial;

Ações

• Busca ativa dos estudantes e responsáveis através de mensagens na plataforma, via
whatsapp e ligações telefônicas;

• Avaliações Diagnósticas;
• Intervenções pedagógicas ao longo de cada mês letivo de acordo com a necessidade
cada turma e aluno;

• Revisões;
• Resgatar conhecimento prévio dos temas abordados;
• Produção de atividades com a metodologia de sequências didáticas em que uma aula
complemente a outra para que exista uma sequência lógica de aprendizado com resgate
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de temas dos ciclos anteriores;
• Uso de recursos digitais de interação como vídeos e músicas.

Avaliação das
Ações

• Avaliação dos objetivos através dos formulários no Google Sala de Aula/material impresso
e, na realidade presencial, monitoramento de atividades no caderno;

• Confirmação de aprendizado através da solução de exercícios com estudos de casa e
solução de problemas;

• Interação na plataforma;
• Interação em sala de aula;
• Feedback para o aluno individualmente com as considerações específicas de cada um: as
interações do estudante no retorno destas observações serão levadas em consideração;

Responsáveis

• Thallita Martins dos Santos
• Sebastião Pedro Cavalcante
• Rodrigo Nascimento
• Matheus Ferreira Borges

Cronograma

8º ano:
1º bimestre:
• Março: Acolhimento, diagnóstico Inicial com resgate de conteúdo.
• Abril: Inserção de conteúdos transversais da ementa com aplicação prática e estudo de
caso.

• Maio: Sequência de conteúdos transversais da ementa com aplicação de conteúdo
bimestral em atividades e finalização do bimestre.

2º bimestre:
• Maio: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com sequência didática
complementar com conteúdos da ementa.

• Junho: Inserção de conteúdos sobre religião, diversidade e preconceito da ementa com
aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação.

• Julho: Sequência de conteúdos da ementa com aplicação de conteúdo bimestral em
atividades e finalização do bimestre.

3º bimestre:
• Agosto: Resgate do que foi trabalhado no semestre anterior com sequência didática
complementar com conteúdos da ementa sobre tradições religiosas.

• Setembro: Inserção de temas sobre visão de vida da ementa com aplicação prática em
exercícios de fixação e interpretação.

• Outubro: Sequência de conteúdos da ementa com aplicação de conteúdo bimestral com
relação de acontecimentos históricos em atividades e finalização do bimestre.

4º bimestre:
• Outubro: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com sequência didática
complementar com conteúdos da ementa sobre crenças e filosofias de vida.

• Novembro: Inserção de temas transversais na religião com aplicação prática em
exercícios de fixação e interpretação.

• Dezembro: Sequência de conteúdos da ementa com aplicação de conteúdo bimestral com
relação às ciências humanas em atividades e finalização do bimestre.

9º ano:
1º bimestre:
• Março: Acolhimento, diagnóstico Inicial com resgate de conteúdos.
• Abril: Inserção de conteúdos transversais da ementa com aplicação prática e estudo de
caso, bem como adaptação às ferramentas digitais incluídas no processo educacional.

• Maio: Sequência pedagógica educacional de conteúdos transversais da ementa, utilizando
a aplicação do conteúdo bimestral em atividades e avaliação formativa para finalização do
bimestre.

2º bimestre:
• Maio: Resgate e aprofundamento de temas trabalhados no bimestre anterior, com
sequência didática complementar e suplementar, com base nos conteúdos da ementa.

• Junho: Inserção de conteúdos sobre religião, o ser humano e sua capacidade de amar e
ser amado, a promoção da paz no

• ambiente escolar, e a realização de exercícios de fixação e interpretação.
• Julho: Sequência didática de conteúdos da ementa, com a aplicação de conteúdo
bimestral em atividades revisionais e finalização do bimestre.

3º bimestre:
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• Agosto: Revisão e Resgate dos tópicos abordados no semestre anterior, com sequência
didática complementar, por meio de conteúdos da ementa sobre a : Religiosidade e
respeito no mundo.

• Setembro: Inserção de temas sobre o amor próprio e a capacidade para amar outra
pessoa, constante da ementa, realizar- se- a aplicação prática em exercícios de fixação e
interpretação.

• Outubro: Sequência didática de conteúdos constantes da ementa, com aplicação do
conteúdo bimestral pertinente, com relação a importância da convivência e do diálogo com
todas as manifestações religiosas e culturais, por meio de atividades e consequente
finalização do bimestre.

4º bimestre:
• Outubro: Retomada do que foi trabalhado no bimestre anterior, com base na sequência
didática complementar com conteúdos da ementa sobre a relação entre religião e
preconceitos.

• Novembro: Inserção de temas transversais na religião com aplicação prática em
exercícios de fixação e interpretação acerca das crenças religiosas e sua influência no
comportamento humano.

• Dezembro: Sequência de conteúdos da ementa com aplicação de conteúdo bimestral com
relação às ciências humanas em atividades avaliativas formativas e consequente
finalização do bimestre.

Geografia – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Expressar os resultados esperados na disciplina com o desenvolvimento da ação.
• Exemplos:
• Promover a alfabetização cartográfica;
• Desenvolver a habilidade de leitura e interpretação de gráficos;
• Identificar as categorias de análise da Geografia;
• Identificar os modos de regionalizar o território brasileiro;
• Conhecer os tipos climáticos do Brasil;
• Desenvolver a consciência crítica acerca dos impactos ambientais provocados por
atividades antrópicas;

• Refletir sobre fontes alternativas de energia;
• Garantir a interação entre professor-aluno utilizando a plataforma Google Sala de Aula;
• Promover consciência coletiva sobre as medidas de segurança em eventual volta às
atividades presenciais.

Metas

• Elencar metas para o ano letivo de 2021; Um objetivo pode sinalizar várias metas; As
metas são quantificáveis.

• Exemplos:
• Aumentar, ao final de 2021, em 15%, os índices de aprovação Geografia 7º ano;
• Garantir, ao final de 2021, o aumento da frequência na realização das atividades virtuais
(Google Sala de aula) em pelo menos 15%.

• Aumentar, ao final de 2021, a frequência dos alunos nas atividades presenciais em pelo
menos 15%.

Ações

• Listar as atividades e procedimentos para alcançar os objetivos e as metas;
• Tópicos que podem ser abordados:
• Avaliações Diagnósticas (com o objetivo de traçar estratégias para alcançar as
potencialidades e fragilidades dos estudantes.

• Intervenções pedagógicas; (bimestralmente, com o objetivo de garantir a aprendizagem
mínima ao estudante com baixa frequência e rendimento nas avaliações somativas).

• Apresentação do conteúdo a ser trabalhado por meio da Plataforma Google Sala de aula.
• Realização de formulários com o objetivo de verificar se houve aprendizagem significativa
em relação ao conteúdo apresentado.

• Busca ativa por meio da Plataforma Google Sala de aula, e quando necessário via
WhatsApp.

• Elaborar materiais para o ambiente virtual (Google Sala de Aula) compatíveis com os
smartfones mais simples.
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• Elaborar materiais para o ambiente virtual (Google Sala de Aula) de fácil leitura e
interpretação.

• Promover diálogos e rodas de conversa em eventual volta presencial acerca de
orientações de segurança sanitária.

• Realizar aulas dialogadas e expositivas.

Avaliação das
Ações

• Avaliação contínua e processual, sendo feita as intervenções necessárias sempre quando
necessário.

• Realização de diálogos via Google Meet e por chat no ambiente virtual (Google Sala de
aula).

• Verificar se houve aproveitamento significativo em relação ao conteúdo de Geografia em
ambiente virtual (Formulários e participação).

• Verificar se houve aproveitamento significativo em relação ao conteúdo de Geografia em
eventual retorno presencial (avaliação, participação, frequência).

• Questionamento das estratégias utilizadas para garantir o acesso e a permanência dos
estudantes em ambiente virtual (Google Sala de Aula). O que eu posso fazer para
melhorar o rendimento e a frequência dos meus alunos?

• Questionamento das estratégias utilizadas para garantir o acesso e a permanência dos
estudantes em eventual retorno presencial. O que eu posso fazer para melhorar o
rendimento e a frequência dos meus alunos?

Responsáveis • Matheus Ferreira Borges

Cronograma

• Cronograma para a realização das ações propostas;
1º bimestre:
• Acolhimento, diagnóstico Inicial com resgate de conteúdo.
• Apresentação dos conteúdos.
• Realização de formulários e verificação de participação e frequência em ambiente virtual.
• Correção de atividades e avaliação quantitativa.
• Intervenção com os alunos de baixo rendimento e frequência.
2º bimestre:
• Apresentação dos conteúdos.
• Realização de formulários e verificação de participação e frequência em ambiente virtual.
• Correção de atividades e avaliação quantitativa.
• Intervenção com os alunos de baixo rendimento e frequência.
3º bimestre:
• Apresentação dos conteúdos.
• Realização de formulários e verificação de participação e frequência em ambiente virtual.
• Correção de atividades e avaliação quantitativa.
• Intervenção com os alunos de baixo rendimento e frequência.
4º bimestre:
• Acolhimento, diagnóstico Inicial com resgate de conteúdo.
• Apresentação dos conteúdos.
• Realização de formulários e verificação de participação e frequência em ambiente virtual.
• Correção de atividades e avaliação quantitativa.
• Intervenção com os alunos de baixo rendimento e frequência.
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Geografia – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Expandir o olhar para a relação do sujeito com contextos mais amplos, considerando
temas políticos, econômicos e culturais do Brasil e do mundo;

• Permitir que o estudante valorize sua individualidade e, ao mesmo tempo, possa se situar
como cidadão ativo, democrático e solidário. Que se entenda como produto de uma
sociedade localizada em determinado tempo e espaço, mas também produtor dessa
mesma sociedade;

• Melhorar o desempenho dos estudantes em GEOGRAFIA dos anos finais do Ensino
Fundamental.

Metas • Aumentar, ao final de 2021, em 15%, os índices de aprovação em Geografia 8º ano;
• Aumentar, ao final de 2021, em 15%, os índices de aprovação em Geografia 9º ano.

Ações

• Avaliações Diagnósticas;
• Intervenções pedagógicas (2 vezes por Bimestre);
• Estratégias de “ensino”/metodologias: exercícios, estudo dirigido, oficinas, relatórios,
portfólios...

• Busca ativa dos estudantes e responsáveis através de mensagens na plataforma, via
whatsapp e ligações telefônicas;

• Revisões de conteúdo e exercícios de fixação;
• Resgatar conhecimento prévio do conteúdo abordado no Bimestre;
• Produção de atividades com a metodologia de sequências didáticas em que uma aula
complemente a outra para que exista uma sequência lógica de aprendizado com resgate
de temas dos ciclos anteriores;

• Uso de recursos digitais de interação como vídeos, áudios e jogos online.

Avaliação das
Ações

• Avaliação dos objetivos comunicativos e de apropriação do conteúdo através dos
formulários no Google Sala de Aula/material impresso e, na realidade presencial,
monitoramento de atividades no caderno;

• Confirmação de aprendizado através da solução de exercícios práticos e de identificação;
• Interação na plataforma;
• Interação em sala de aula;
• Feedback para o aluno individualmente com as considerações específicas de cada um: a
interação do estudante no retorno destas observações será levada em consideração;

Responsáveis • Professora: Patrícia da Silva Sousa Rosa.

Cronograma

• No decorrer do calendário escolar de 2021.
8º ano
1° Bimestre (10 semanas)
• 1-Acolhimento.
• 2-Diagnóstico Inicial.
• 3-Revisão de localização dos continentes e mares.
• 4-População, Diversidade e Cultura.
• 5-Desigualdades e contrastes no mundo.
• 6-Distribuição desigual dos recursos naturais no mundo.
• 7-Organização política e relações internacionais.
• 8-Representações Gráficas e cartográficas.
• 9-Localização dos continentes americano e africano.
• 10-Distribuição da população mundial.
2° Bimestre (9 semanas)
• 11-Diversidade e dinâmica da população mundial e local.
• 12-Ordem bipolar.
• 13-Nova ordem mundial.
• 14-Coorporações e Organismos Internacionais- ordem econômica.
• 15-Migrações diversidade e xenofobia.
• 16-As diferentes formas de regionalização.
• 17-Regionalização pelo nível de desenvolvimento.
• 18-Regionalização pelo IDH.
• 19-Regionalização por critérios ambientais.
3º Bimestre (10 semanas)
• 20-Localização e regionalização da América.
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• 21-Aspectos naturais do continente americano.
• 22-População da América.
• 23-Economia da América.
• 24-Estados Unidos: aspectos naturais e organização.
• 25-Estados Unidos: população.
• 26-Estados Unidos: potência econômica e militar.
• 27-Canadá.
• 28-México.
• 29-América Central.
4º Bimestre (11 semanas)
• 30-América do Sul: aspectos gerais e recursos naturais.
• 31-América do Sul: integração regional e o papel do Brasil.
• 32-Brasil: potência regional.
• 33-África: localização e quadro natural.
• 34-As fronteiras africanas.
• 35-África: população, condições sociais e diversidade.
• 36-África: indicadores socioeconômicos.
• 37-África: urbanização.
• 38-Globalização.
• 39-Globalização e novas tecnologias.
• 40-Desigualdades no mundo atual.
9º ano
1° Bimestre (10 semanas)
• 1-Acolhimento.
• 2-Diagnóstico Inicial.
• 3-Revisão de localização dos continentes e mares.
• 4-O capitalismo, o socialismo e suas características.
• 5-Localização, identificação e análises das características físicas e territoriais da Europa.
• 6- Localização, identificação e análises das características físicas e territoriais da Oceania.
• 7- Localização, identificação e análises das características físicas e territoriais da Ásia.
• 8- Localização, identificação e análises das características físicas e territoriais da América.
• 9-Japão.
• 10-Tigres Asiáticos.
2° Bimestre (9 semanas)
• 11-China.
• 12-Austrália.
• 13-Nova Zelândia.
• 14-Índia.
• 15-Oriente Médio.
• 16-União Europeia.
• 17-URSS.
• 18-Rússia.
• 19-CEI.
3º Bimestre (10 semanas)
• 20-População Mundial.
• 21-Antártida.
• 22-Ártico.
• 23-Europa: físico.
• 24-Europa: aspectos econômicos.
• 25-Demografia da Europa.
• 26-Leste Europeu.
• 27-As configurações do mundo contemporâneo.
• 28-Cartografia.
• 29-As redes de comunicação no mundo.
4º Bimestre (11 semanas)
• 30-Globalização.
• 31-Interesses no mundo globalizado.
• 32-Áreas estratégicas no mundo.
• 33-Tensões e conflitos em escala global.
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• 34-Diplomacia e organizações multilaterais.
• 35-Efeitos socioeconômicos da globalização.
• 36-Comunicação e consumo.
• 37-Impactos ambientais.
• 38-Outros efeitos da globalização.
• 39-Desigualdades no mundo atual.
• 40-Problemas sociais no Brasil.

Agroecologia – 3º Ciclo, Bloco I

Objetivos

• Contribuir para o melhor desempenho dos estudantes em Geografia dos anos finais do
Ensino Fundamental;

• Possibilitar ao aluno análises dos conteúdos aprendidos em Geografia, juntando-os com
referências de proteção ao meio ambiente;

• Criar condições para que o estudante desenvolva o seu pensamento crítico e instigar as
pesquisas com relação ao modelo sustentável de sobrevivência.

Metas

• Aumentar, até o final de 2021, para cerca de 85% a participação efetiva dos alunos em
Agroecologia – 6º anos;

• Finalizar o ano de 2021 com cerca de 80%, os índices de aprovação em Agroecologia do
7º ano.

Ações

• Avaliações Diagnósticas;
• Fazendo acompanhamentos periódicos através da plataforma e realizando buscas ativas
para a participação dos mesmos, mesma orientação cabe para os estudantes que não
estão na plataforma. As buscas serão realizadas através de ligações, mensagens de
WhatsApp e recados na própria plataforma;

• Utilização de metodologias variadas para atingir os diferentes modos de aprendizagem,
tais como: estudo dirigido, resumos explicativos, vídeos, portifólios, mapas mentais,
charges, histórias em quadrinhos e textos auxiliares, considerando sempre a produção de
um material lúdico que desperte o interesse do estudante na disciplina;

• Identificando as fragilidades e potencialidades dos alunos e fazendo as intervenções
pedagógicas necessárias para que eles possam desenvolver cada vez melhor o seu
aprendizado;

• Oportunizando ao estudante a possibilidade de relacionar informações entre os conteúdos
e trazendo questionamentos para que ele possa desenvolver seu pensamento crítico.

Avaliação das
Ações

• Fazendo acompanhamentos periódicos através da plataforma;
• Utilização de formulários do Google;
• Verificação semanal da participação dos estudantes nas atividades da disciplina durante o
período de aulas remotas.

Responsáveis • Marileia Gonçalves Batista – 69756465
• Nadine Malaquias Lopes – 69756481

Cronograma
• A cada 15 dias verificar na plataforma a participação e interação dos estudantes, bem
como a participação na devolutiva de atividades para os alunos que não possuem acesso
à plataforma e estão com o material impresso.
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Agroecologia – 3º Ciclo, Bloco II

Objetivos

• Auxiliar os alunos para que eles tenham um desempenho mais satisfatório em Geografia;
• Dar condições para que o aluno possa ter uma compreensão da cultura brasileira, suas
raízes e a valorização da mesma;

• Criar condições para que o estudante desenvolva o seu pensamento crítico e instigar as
pesquisas sobre modelos econômicos, economia mundial e os impactos ambientais
devido aos avanços econômicos e a exploração do meio ambiente;

• Compreender a política mundial;
• Promover a interação dos alunos digital e também presencialmente;

Metas

• Aumentar, até o final de 2021, para cerca de 80% a participação efetiva dos alunos em
Agroecologia – 8º anos;

• Finalizar o ano de 2021 com cerca de 80%, os índices de aprovação em Agroecologia do
9º ano.

Ações

• Avaliações Diagnósticas;
• Intervenções pedagógicas;
• Utilização de metodologias variadas para atingir os diferentes modos de aprendizagem,
tais como:

• estudo dirigido,
• resumos explicativos,
• vídeos,
• portifólios,
• mapas mentais,
• charges, histórias em quadrinhos,
• textos auxiliares.
• Fazendo acompanhamentos periódicos através da plataforma e realizando buscas ativas
para a participação dos mesmos, mesma orientação cabe para os estudantes que não
estão na plataforma. As buscas serão realizadas através de ligações, mensagens de
WhatsApp e recados na própria plataforma;

• Identificando as fragilidades e potencialidades dos alunos e fazendo as intervenções
pedagógicas necessárias para que eles possam desenvolver cada vez melhor o seu
aprendizado;

• Incluir a família no diálogo sobre a melhoria de desempenho na aprendizagem, bem como
as estratégias que podem ser adotadas para incentivar uma atitude mais prazerosa e pró-
ativa dos estudantes em relação aos estudos;

• Relacionar o que é ensinado nos livros, nas teorias com situações do cotidiano do aluno;
• Incluir os alunos no processo de mudança e aprendizagem. Eles devem se sentir parte
integrante dos projetos desenvolvidos. Desta forma, eles devem ficar entusiasmado
fazendo parte da criação das aulas e não somente objetivo a ser alcançado. Assim, eles
vão expor mais suas ideias, fazer sugestões e o aprendizado será mais significativo;

• Estimular os alunos a mudar a visão dos estudos, fazendo com que eles vejam a real
necessidade de se obter o conhecimento sobre os temas citados, pois estes fazem parte
do seu cotidiano;

• Relacionar o que é ensinado nos livros, nas teorias com situações do cotidiano do aluno;
• Durante as aulas presenciais os alunos serão acompanhados e avaliados semanalmente,
por meio da sua participação e também por atividades avaliativas.

Avaliação das
Ações

• Fazendo acompanhamentos periódicos através da plataforma;
• Utilização de formulários do Google;
• Verificação semanal da participação dos estudantes nas atividades da disciplina durante o
período de aulas remotas.

Responsáveis
• Marileia Gonçalves Batista – 69756465
• Nadine Malaquias Lopes – 69756481
• Suellen Neves de Godoi- 6975653-8

Cronograma

• A cada 15 dias verificar na plataforma a participação e interação dos estudantes, bem
como a participação na devolutiva de atividades para os alunos que não possuem acesso
à plataforma e estão com o material impresso.

• Nas aulas presenciais terão acompanhamento semanal e serão avaliados por meio de sua
atuação e da entrega das atividades sugeridas.
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11.2 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

A gestão de resultados educacionais, de acordo com o Prêmio Nacional de
Referência em Gestão Escolar (Consed, 2007), “abrange processos e práticas de gestão
para a melhoria dos resultados de desempenho da escola – rendimento, frequência e
proficiência dos alunos. Destacam-se como indicadores de qualidade: a avaliação e
melhoria contínua do projeto pedagógico da escola; a análise, divulgação e utilização dos
resultados alcançados; a identificação dos níveis de satisfação da comunidade escolar
com o trabalho da sua gestão; e transparência de resultados”.

Compreender o papel e os mecanismos da avaliação de resultados
educacionais, tanto em âmbito externo, realizado pelos sistemas de ensino, como no
interno, realizado pela escola, constitui-se em condição fundamental para definir
qualificações que tornam as escolas mais eficazes.

• Resultados de 2020 – 3º Ciclo, Blocos I e II

Ano Índice de
Aprovação

Índice de
Aprovação com
Dependência

Índice de
Reprovação

Índice de
Desistência

6º PC PC - 0%

7º 82,9% 11,9% 5,2% 0%

8º PC PC - 0%

9º 100% - 0% 0%

* PC: progressão continuada;
Fonte: dados fornecidos pela Secretaria do CEF Arapoanga.
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• Perspectivas para 2021 – 3º Ciclo, Blocos I e II

Objetivos

• Melhorar o rendimento escolar dos estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais;
• Reduzir os índices de repetência nos 7º anos do Ensino Fundamental – Anos Finais;
• Reduzir os índices de estudantes aprovados com dependência nos 7º anos do Ensino
Fundamental.

Metas

• Reduzir o índice de reprovação do 7º ano para 2% ao término do ano letivo de 2021 e
zerar esse índice ao término de 2022;

• Reduzir o índice de aprovação com dependência no 7º ano para 8% em 2021, 4% em
2022 e zerar este índice ao término de 2023;

• Manter o índice de 100% de aprovação no 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais
ao término do ano letivo 2021;

• Manter os índices nulos de evasão escolar ao longo do ano letivo de 2021 com a adoção
de práticas avaliativas formativas.

Ações

• Estudos bimestrais sobre elaboração de instrumentos de avaliação;
• Estudos bimestrais sobre a importância das intervenções didático-pedagógicas e
sugestões de como realizá-las;

• Estudos bimestrais sobre estratégias de ensino aprendizagem para diversificação das
metodologias de ensino habituais;

• Pós-conselhos de Classe bimestrais;
• Revisão de Ementas e Planos de Trabalho ao término de cada bimestre: verificação da
necessidade de ajustes e aperfeiçoamentos para a prática pedagógica do bimestre
seguinte.

Obs.: Os estudos propostos devem envolver todos os professores. A mediação dos estudos
poderá ser realizada pela coordenação ou por um professor ou grupo de professores que
tenham um bom domínio sobre o tema abordado.

Avaliação das
Ações

• A avaliação das ações pedagógicas será realizada na Semana Pedagógica do ano letivo
de 2022.

• Além de verificar se as metas estabelecidas foram alcançadas, está prevista a realização
de uma reflexão acerca dos esforços empreendidos para o cumprimento dos estudos
propostos. A resposta à pergunta: A melhora nos índices analisados é proporcional aos
esforços empreendidos? Será um “termômetro” para a avaliação das ações propostas.

• Se a resposta for sim, significa que as ações são adequadas e podem ser mantidas para
melhorar os índices nos próximos anos.

• Se a resposta for não, significa que as ações precisam ser revisadas. Talvez um ajuste na
periodicidade dos encontros de estudos seja suficiente ou talvez seja preciso a mudança
total da ação.

Responsáveis • Os coordenadores serão os responsáveis pela organização dos encontros de estudos e
pelo cumprimento do cronograma estabelecido.

Cronograma

• 03/03/2021: Organização de ementas e Projetos da Parte Flexível.
• 10/03/2021: Orientações sobre Diagnóstico Inicial e Final.
• 24/03/2021: Estudo sobre Avaliação Formativa.
• 07/04/2021: Estudo sobre 3º Ciclo.
• 14/04/2021: Encontro sobre Projeto Político Pedagógico- Estratégias e Metas.
• 26/05/2021: Estudo sobre elaboração de instrumentos de avaliação;
• 09/06/2021: Estudo sobre a importância de intervenções didático-pedagógicas;
• 23/09/2021: Estudo sobre estratégias de ensinagem para diversificação das metodologias
de ensino habituais;

• 25/08/2021: Estudo sobre elaboração de instrumentos de avaliação;
• 08/09/2021: Estudo de sugestões de como realizar intervenções didático-pedagógicas;
• 22/09/2021: Estudo sobre estratégias de ensinagem para diversificação das metodologias
de ensino habituais;

• 20/10/2021: Estudo sobre elaboração de instrumentos de avaliação;
• 03/11/2021: Estudo de sugestões de como realizar intervenções didático-pedagógicas;
• 01/12/2021: Estudo sobre estratégias de ensinagem para diversificação das metodologias
de ensino habituais.
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11.3 GESTÃO PARTICIPATIVA
A gestão participativa no CEFA é uma parceria entre a instituição e todo

segmentos, tais como, estudantes, pais, responsáveis, professores, servidores e conselho
escolar cooperam e opinam diretamente nas decisões da escola, de maneira democrática
com um objetivo do sucesso escolar.

Os órgãos colegiados, como Conselho escolar, a Associação de pais e mestres
do CEFA são fundamentais para a gestão democrática, pois estes garantem a prática da
participação na escola, a descentralização do poder e a busca por uma educação de
qualidade. Tem um importante papel na tomada de decisões, promovendo um trabalho
coletivo na construção da cidadania.

O Conselho Escolar do CEFA, tem a responsabilidade de reunir diferentes
segmentos da escola como diretores, professores, equipe pedagógica, funcionários
administrativos, estudantes, pais, entre outros que têm um papel estratégico no processo
de democratização.

A Associação de Pais e Mestres exerce várias funções como: colaborar com a
direção do CEFA, para atingir os objetivos educacionais; representar as aspirações da
comunidade e dos pais de alunos perante a escola; mobilizar os recursos humanos,
materiais e financeiros da comunidade para auxiliar a escola; trabalhar para a melhoria do
ensino e da aprendizagem; conservar e manter a infraestrutura escolar, os equipamentos
e as instalações; promover programação de atividades culturais e de lazer que envolva a
participação conjunta de pais, professores, alunos e comunidade. Uma APM forte e com
objetivos voltados para o bem da comunidade escolar pode contribuir para o
fortalecimento de uma escola democrática e de qualidade.

A participação dos vários segmentos representados na escola resulta numa
gestão democrática, desenvolvendo a consciência social dos seus participantes que
buscam uma escola pública de qualidade.

11.4 GESTÃO DE PESSOAS
A escola é um espaço social privilegiado, que concentra pessoas das mais

variadas personalidades. É um valoroso ambiente, propício à troca de experiências e
saberes, onde se encontram profissionais de diferentes formações acadêmicas. É a
escola, este espaço democrático, que acolhe gente com diferentes olhares sobre a
educação, que têm várias pretensões e habilidades diferenciadas.

Cabe à Gestão escolar organizar, liderar e fomentar a integração da instituição
com a comunidade, visando aproximar a família do ambiente de ensino, para que o
caráter edificante e transformador da educação possa ser reconhecido e valorizado pelo
Estado, instituições sociais e demais atores sociais.
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11.5 GESTÃO FINANCEIRA
As experiências de descentralização bem-sucedidas caracterizam-se não

somente por uma delegação administrativa de poderes do governo central para governos
e comunidades locais, mas também por uma elevação do grau de autonomia e
flexibilidade na gestão escolar. Dessa forma, a descentralização pode se refletir em uma
mudança dos incentivos dentro da escola e em uma melhoria do desempenho escolar.

Entende-se que a figura do gestor escolar representa a pessoa que tem como
missão intermediar, facilitar e liderar o relacionamento entre meios e fins, visando à
superação de problemas educacionais e administrativos.

Objetivos

Garantir o bom
funcionamento da
gestão administrativo
financeiro, com base
nos princípios de
economicidade,
impessoalidade e
eficiência.

Gerenciar os recursos
financeiros do PDAF e PDDE
em parceria com o Conselho
Escolar e APM (Associação de
Pais e Mestres).

Democratizar a gestão
Financeira dos recursos.

Metas

Garantir os 100%
dos gastos, de
acordo com
legislação.

Garantir em 100% a gestão
financeira dos recursos do
PDAF e PDDE e suas ações.

Garantir em 100% a gestão
financeira dos recursos do
PDAF e PDDE de forma
democrática e transparente.

Ações

Praticar os gastos
financeiros de
acordo com a
legislação vigente.

1.Promover reuniões com a
participação da comunidade
escolar e Conselho Escolar
para definir as necessidades
da escola e a destinação dos
recursos do PDAF e PDDE;
2.Registrar todas as
operações realizadas com os
recursos do PDAF e
PDDE, manter toda a
documentação à disposição
dos órgãos responsáveis
(APM, Conselho Escolar);
3.Encaminhar a prestação de
contas do PDAF e PDDE, nos
prazos definidos pela
Secretaria de Educação;
4.Definir e escolher; as
prioridades da escola em
colegiado, e elaborar os
planos de acordo com o que
for previamente tratado nas
reuniões;
5.Contratar serviços legais de
pessoa física e jurídica e
realizar o pagamento dos
serviços com os recursos do
PDAF e PDDE.

1.Utilizar os recursos do PDAF
e PDDE de acordo com ata de
prioridades, aprovado pela
Associação de Pais e Mestres,
pelo Conselho Escolar e a
Comunidade Escolar;
2.Aplicar os recursos do PDAF
e PDDE na forma da lei para
manutenção, conservação e
inovação do ambiente escolar;
3.Adquirir material de
consumo e permanente os
recursos do PDAF para suprir
as necessidades.

Apresentação dos
dados no mural da

Em reunião com o Conselho
Escolar, APM, Equipe Gestora

Em reunião com o Conselho
Escolar, APM, Equipe Gestora
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Avaliação das
ações

escola. através de reuniões. e através de Assembleia Geral
de prestação de contas.

Responsáveis

Equipe Gestora,
Conselho Escolar e
UEX.

Conselho Escolar, APM,
Equipe Gestora e Empresa de
Contabilidade.

Conselho Escolar, APM,
Equipe Gestora e Empresa de
Contabilidade.

Cronograma Quadrimestral. Quadrimestral. Durante todo o ano.

11.6 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Sendo uma importante área da escola, a gestão administrativa escolar faz o

gerenciamento de processos, recursos e pessoas. Para que esse setor tenha um bom
desempenho durante o ano letivo escolar, é fundamental que se utilizem as práticas
ideais.

Por essa razão, é necessário contar com a utilização da tecnologia e seguir as
diretrizes da escola. No fim das contas, existe toda uma equipe para gerenciar uma série
de processos diferentes. Tudo interligado e essencial para que a escola tenha bons
resultados. Gestão administrativa é a área responsável por verificar como estão sendo
utilizados os recursos financeiros e físicos, além de cuidar da manutenção da escola.

Esse setor também está altamente engajado na definição de estratégias que
têm como objetivo captar e reter os estudantes e desenvolver uma relação positiva com
toda a comunidade envolvida no processo de ensino-aprendizagem.

Além disso, o setor precisa estar alinhado com os demais para que possa fazer
com que a escola tenha um bom desempenho.

Essa é a área da escola que faz a gestão de processos e de pessoas. É o setor
que busca maneiras de aperfeiçoar os fluxos de demandas internas e fazer uma boa
gestão de pessoas.

Sendo assim, a gestão administrativa escolar deve fornecer ferramentas que
auxiliem na melhoria do desenvolvimento da escola, como sistemas de gestão e até
mesmo práticas relacionadas com as metodologias de ensino que podem ser aplicadas
em sala de aula.

Objetivos

Garantir a gestão
administrativa de
forma democrática
e transparente.

Divulgar os cursos
oferecidos pela EAPE,
UnB, Escola de
Governo, MEC e
outros.

Promover o diálogo e agregar
informações que proporcionem uma
compreensão da globalidade institucional,
PDAF e PDDE, nos prazos definidos pela
Secretaria de Educação.

Metas
Garantir 100% de
transparência na
gestão da escola.

Garantir em 100% as informações sobre
as necessidades da escola em ata de
prioridades para que possam ser
adquiridos os materiais de consumo e
capital com recursos do PDAF e PDDE.
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Ações

1.Possibilitar o
acesso e a
participação da
coletividade às
decisões escolares;
2.Possibilitar,
indistintamente a
comunidade, o
acesso ao uso do
espaço escolar
quando
necessitar.

Incentivar e facilitar o
acesso dos
professores e
servidores na
formação continuada;
através dos cursos
oferecidos pela EAPE.

1. Promover o diálogo com a comunidade
escolar e agregar informações que
proporcionem uma compreensão da
globalidade institucional;
2.Tornar conhecidas as necessidades a
serem supridas dentro da unidade
escolar, para juntos decidir as prioridades
e supri-las.

Avaliação das
ações

Através de reunião
com o Conselho
Escolar, APM e
comunidade
escolar e reuniões
de dias temáticos.

Através de reunião
com a equipe gestora
e pedagógica.

Através de reunião com o Conselho
Escolar, APM e comunidade escolar.

Responsáveis

Equipe Gestora e
membros do
Colegiado e UEx

Equipe Gestora. Equipe Gestora e membros do Colegiado
e UEx.

Cronograma Quadrimestral Semestralmente Anualmente e sempre que necessário.

mailto:cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br


GDF - SEE
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL ARAPOANGA

PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL

Quadra 8, Conjunto I, Área Central, Arapoanga-DF – CEP 73368-656
Fone: (61) 3901-4555 – E-mail: cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br 84

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP
Acompanhar as atividades e avaliá-las leva-nos à reflexão, com base em dados

concretos sobre como a escola organiza-se para colocar em ação seu projeto político-
pedagógico. A avaliação do projeto político-pedagógico, numa visão crítica, parte da
necessidade de se conhecer a realidade escolar, busca explicar e compreender
criticamente as causas da existência de problemas, bem como suas relações, suas
mudanças e se esforça para propor ações alternativas (criação coletiva). Esse caráter
criador é conferido pela autocrítica.

De acordo com o Currículo de Educação Básica das Escolas públicas do
Distrito Federal, a avaliação sempre apresentou como uma das questões mais prementes
a exigir respostas, levando em consideração a sua complexidade.

O currículo adota uma abordagem por competências que implica,
necessariamente, uma mudança na prática pedagógica com o propósito de desenvolver
conteúdos mais significativos e valorizar as relações interativas no processo educativo.

Pensar em uma proposta avaliativa da aprendizagem em seu sentido amplo, se
traduz em superar sua visão estática e classificatória, para resgatar sua função formativa,
na qual o desenvolvimento contínuo do aluno ocorre por meio da aquisição e da
construção de competências e de habilidades que lhes possam ser úteis em situações
novas.

Embora a avaliação da aprendizagem não dependa apenas dos educadores, é
um importante espaço de mudança, dado o seu caráter social, pois, permite a mediação
entre os interesses e as expectativas da escola, dos alunos e da comunidade local.
Possibilita ao professor definir critérios para replanejar as atividades e criar situações que
gerem avanços na aprendizagem do educando. Sua função é acompanhar, orientar,
regular e redirecionar o trabalho educativo.

A equipe de professores de componentes curriculares se interage num mesmo
objetivo: retomar o planejamento como contribuição significativa no processo de ensino –
aprendizagem e sobre o processo didático – pedagógico, contemplando assim as
abordagens interdisciplinares e fechando os resultados de forma satisfatória, favorecendo
positivamente o processo avaliativo.

Aplicamos a observação no acompanhamento das séries finais em atividades
coletivas e individuais, permitimos um período para diagnósticos e buscar a avaliação
formativa e contínua registradas através dos relatórios descritivos mais completos e
detalhados, ou em outros instrumentos usados (verificação da aprendizagem, fichas,
relatórios, registros diários), sempre atentos à individualidades e potencialidades de cada
um.

Ao término de cada período são realizadas análises dos resultados através dos
Conselhos de Classe, em que são listados os estudantes de baixo rendimento e outras
sugestões resultantes do Conselho e que democraticamente observadas promovam as
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mudanças necessárias, e que estas aconteçam alcançando as melhorias planejadas,
contemplando assim o processo de avaliação de forma mais completa.

Por fim, a avaliação deverá contribuir ricamente para retomada de caminhos
norteadores da prática pedagógica como de planejamentos, de objetivos, de conteúdos
sempre com reflexões significativas sobre aprendizagem e o processo pedagógico na sua
essência.

A avaliação Institucional – Mérito e Controle X Transformação e
Aperfeiçoamento – refere-se à avaliação da instituição (como escola ou do sistema
educacional), políticas e projetos (SAEB dentre outros). Sua atenção está centrada em
processos, relações, decisões e resultados das ações da instituição como um todo.
Completa-se com os outros resultados da avaliação educacional.

Utiliza-se de questionário próprio, que visa à busca de subsídios para a
melhoria e aperfeiçoamento da qualidade da instituição escolar. O bojo das avaliações
priorizará no menor espaço de tempo possível para alcançar excelência em todos os
processos que envolvam a Comunidade escolar. Ressalta-se o caráter de publicidade e
transparência de todo processo de avaliação.
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13. PROJETOS INDIVIDUAIS E/OU INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA
O trabalho interdisciplinar garante maior interação entre os alunos, destes

com os professores, sem falar na experiência e no convívio grupal. Partindo deste
princípio é importante, ainda, repensar essa metodologia como uma forma de promover a
união escolar em torno do objetivo comum de formação de indivíduos sociais.

Sala de Recursos – 3º Ciclo, Blocos I e II

Objetivos

• Alcançar de forma ampla os estudantes em suas potencialidades, bem como buscar sanar
as fragilidades;

• Promover o desenvolvimento psicomotor (coordenação motora ampla, fina e coordenação
viso motora) do aluno;

• Fortalecer a autoestima e ampliar processos de inserção do estudante nos mais variados
meios;

• Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais dentro dos mais variados
contextos;

• Desenvolver recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de
ensino e aprendizagem;

• Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar suas
potencialidades.

• Auxiliar os docentes nas diferentes áreas de conhecimento de modo a adequar às
necessidades especiais de aprendizagem, respeitando as individualidades dos alunos,
incluindo adaptação de atividades e a construção das adequações curriculares;

• Acolher e incluir a família dos estudantes nas diversas atividades realizadas na escola,
realizando intervenções com a finalidade de aproximar estes do processo de ensino-
aprendizagem;

• Desenvolver atividades, visando sua maior independência do discente e autonomia nas
atividades de vida diária.

• Mostrar para a comunidade a importância da educação inclusiva.

Metas

• Promover ações de conscientização sobre a necessidade da inclusão dos estudantes
portadores de necessidades especiais;

• Orientar a família para o seu envolvimento e a sua participação no processo educacional;
• Realizar o atendimento de todos os discentes conforme grade horária disponível na
instituição;

• Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais: atenção,
percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, dentre outros;

• Promover as condições de inclusão dos alunos em todas as atividades realizadas na
escola;

• Orientar os docentes na construção das adequações e adaptações das atividades.

Ações

• Realizar a Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos
Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016);

• Promover palestra sobre o tema: Dia Nacional de Luta dasPessoas com Deficiência (Lei
nº 11.133/2005) para estudantes e professores;

• Promover encontros periódicos com as famílias dos estudantes ANEE.
• Intervenções pedagógicas;
• Reagrupamentos;
• Atividades de complementação e Atividades lúdicas;
• Atender as necessidades dos docentes para a a construção das adequações e
adaptações de atividades.

Avaliação das
Ações

• Através de relatórios disponibilizados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal;

• A avaliação das ações será realizada de forma contínua e com o intuito de buscar sempre
sanar eventuais falhas e aprimorar processos de ensino-aprendizagem. Além disso será
analisado todo o contexto em que os estudantes estão inseridos,

• Participação e desenvolvimento nas atividades, o cotidiano escolar, as relações sociais,
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etc.
Responsáveis • Jessika Vallentine Generoso Canedo

Cronograma

• Anualmente, realizar a Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação
Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº
5.714/2016) – 08 a 12/03;

• Realizar uma palestra para os estudantes sobre o tema: Dia Nacional de Luta das
Pessoas com Deficiência (Lei nº 11.133/2005) – 21/09;

• Realizar uma palestra para os docentes sobre o tema: Dia Nacional de Luta das Pessoas
com Deficiência (Lei nº 11.133/2005) – 21/09.

Informática – 3º Ciclo, Blocos I e II

Objetivos

• Contribuir para a formação crítica e ética frente às inovações tecnológicas relacionadas à
informática, avaliando seu impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade;

• Elaborar e prestar suporte técnico aos professores com conhecimento técnico apropriado.
• Atender as demandas da escola oferecendo soluções para ambientes informatizados por
meio de pesquisa de novas tecnologias de TI;

• Administrar e auxiliar ambientes informatizados;
• Desenvolver a capacidade adaptar-se às situações da escola;
• Desempenhar atividades junto aos alunos, buscando qualidade, controle das situações
esplanadas;

• Orientar e atender as demandas dos estudantes no acesso a plataforma;
• Elaborar materiais a serem trabalhados pela coordenação da escola;
• Diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos estudantes a partir de levantamentos
ou conhecimentos prévios;

• Articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas, dos saberes possibilitando
uma interação entre aluno, professor e plataforma.

Metas

• Garantir, ao final de 2021, o aumento da frequência na realização das atividades virtuais
(Google Sala de aula).

• Aumentar, ao final de 2021, a participação de alunos e professores no laboratório de
informática.

Ações

• Dar assistência ao professor e aluno por meio da Plataforma Google Sala de aula, via
WhatsApp e telefone.

• Ajudar a elaborar materiais para o ambiente virtual (Google Sala de Aula).
• Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de acesso, analisando as suas aplicações
online.

• Uso do laboratório de informática e a sala de recursos
• Selecionar programas de aplicativos a partir de avaliações das necessidades dos
professores;

• Compreender o funcionamento das estruturas físicas de hardware e software instalados.

Avaliação das
Ações

• Avaliação contínua e verificar se houve aproveitamento significativo em relação a ajuda no
ambiente virtual.

• Interação entre professor, aluno e coordenação.
• Feedbacks para os alunos, professores e coordenação.

Responsáveis • Wesliana N. Ferreira Dornelas
Cronograma • Todo o ano de 2021, de acordo com as necessidades.
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