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1. APRESENTAÇÃO

A presente Proposta Pedagógica constitui documento norteador das práticas que permeiam o

cotidiano escolar, quanto à organização, funcionamento, ensino e aprendizagem, participação da

comunidade, abrangendo os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros. A mesma

contempla as orientações previstas na legislação vigente. A sua construção é resultado da

participação ativa dos funcionários, pais e alunos que contribuíram por meio de sugestões e

experiências. No início do ano letivo de 2021 a mesma foi reformulada para atender a realidade da

instituição, retratando as ações pedagógicas e administrativas previstas para o ano em curso.

Devido às peculiaridades impostas pela Pandemia (Covid-19), o grupo se reuniu uma vez no início

do ano em grupos pequenos, respeitando o distanciamento social preconizado pelas instituições

de saúde, e definiu o plano de ação para o semestre letivo de 2021, visto que não havia a

definição do retorno presencial. As outras reuniões foram no formato virtual, através do

googlemeet, onde todos puderam dar sua contribuição a respeito de como a escola seria

organizada e seus pressupostos para o ensino remoto. Foram definidas formas de atuação,

avaliação, material impresso, entre outros que estão contemplados ao longo da Proposta.

Buscou-se com este documento evidenciar o trabalho a ser desenvolvido, sua dinâmica e os

princípios que norteiam a visão que temos de educação. Para tanto, foi necessário diagnosticar a

realidade da escola, e expor os objetivos gerais e específicos, passando pela sua funçao social e

sua missão. Foram explicitados as concepções teóricas que norteiam o trabalho, sua estrutura

organizacional, os planos de ação pedagógicos e a avaliação - local, institucional e em rede.

O Centro de Ensino Fundamental Bonsucesso é uma Instituição de ensino da rede pública do

Distrito Federal, situada no Núcleo Rural Bonsucesso em Planaltina-DF. Oferece ensino

fundamental de 9 anos, formando ao todo, em 2021, 18 turmas nos turnos matutino e vespertino,

distribuídas da seguinte forma:

2019 – 16 TURMAS

MATUTINO VESPERTINO

 02 turmas do 1º ano;

 02 turmas do

 2º ano

 02 turmas do 3º ano;

 02 turmas do 4º ano;

 02 turmas de 5º ano;

 02 turmas do 6º ano;

 02 turmas do 7º ano;

 02 turmas do 8º ano;

 02 turmas do 9º ano.



Os profissionais que nela atuam são capacitados e compromissados com a educação, a

equipe gestora busca uma gestão democrática e participativa, onde o profissionalismo, a

transparência, o compromisso com o ensino - aprendizagem, o senso de justiça, a ética e a

solidariedade são base da gestão.

O CEF Bonsucesso, numa ação articulada com a comunidade escolar e através dos

resultados diagnosticados da sua realidade enquanto instituição de ensino, elaborou esta

Proposta Pedagógica que visa o desenvolvimento sociopolítico com interesses reais e coletivos da

população local, com vistas a melhorar o processo ensino - aprendizagem. O mesmo surge como

um recurso de reflexão – ação - reflexão, que prevê o desenvolvimento de medidas eficazes que

busquem soluções para os problemas de ensino - aprendizagem através de uma Prática

Pedagógica atualizada, aperfeiçoando a gestão participativa do processo educacional.

Dessa forma, a Proposta Pedagógica do CEF Bonsucesso busca em sua prática favorecer o

crescimento individual e social de seus alunos, buscando uma maior integração entre família –

escola – sociedade, para uma prática pedagógica voltada para a formação significativa do

cidadão.

A Proposta caracteriza a escola como um todo: diagnóstico da sua realidade, histórico,

missão e objetivos, princípios epistemológicos, estrutura física, organização pedagógica e humana,

projetos, organização curricular, avaliação. Todos são apresentados de forma clara permitindo a

visualização da organização escolar e sua identidade enquanto instituição de ensino. Foi

elaborada em consonância com o Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do DF, com

a LDB e visando atender às leis de inclusão da História e Cultura Africana e Indígena, preconizado

pela lei 10.639/03. Também é resultado da troca de experiências, da vivência comunitária e da

visão de educação de todos aqueles que compõem a nossa comunidade escolar.

2. HISTÓRICO

Em outubro do ano de 1995 começou a funcionar uma sala de aula multisseriada no prédio da

Associação de moradores do Núcleo Rural Bonsucesso, como anexo da Escola Classe Palmeiras,

contava apenas com a professora Gracilda Gonçalves Vieira de Pádua e o diretor José Roberto

Rodrigues da Cunha, ambos da Escola Classe Palmeiras.

Nos anos de 1996, 1997, continuou o funcionamento, no entanto se expandindo em número

de alunos, salas de aula e profissionais da educação. Trabalhando agora com turmas das quatro

séries iniciais, porém multisseriada. A partir dessa nova realidade, começa a busca pela criação de

uma escola que seja acolhedora e prime pela qualidade de ensino, pois o espaço utilizado já não é



mais adequado para clientela que aumentava significativamente a cada dia, e esse aumento

aconteceu por que a comunidade via a escola com admiração, e acreditava no trabalho que estava

sendo desenvolvido.

Como a associação funcionava como anexo da Escola Classe Palmeiras, tendo como

responsável José Roberto, o mesmo começa então a agilizar a parte burocrática para a

construção do prédio da escola, tendo uma visão ampla de educação, não mede esforços para

que o sonho da comunidade escolar torne realidade, pois havia nesse momento a necessidade

de uma estrutura acolhedora com: pátio, banheiros, sala de leitura, direção, secretaria, e

principalmente salas amplas e arejadas, o que não acontecia na associação de moradores.

A construção do prédio da futura Escola Classe Bonsucesso teve início em 1998, ocupando o

espaço cedido pela Associação de moradores. A obra foi concluída em agosto e entregue em

setembro do mesmo ano à comunidade do núcleo Rural Bonsucesso, na então gestão do

governador Cristóvam Buarque. Começa nesse momento o processo de criação da Escola Classe

Bonsucesso.

Em dezembro de 1998, foi concluído o processo de criação da escola e nomeados os Srs:

José Roberto Rodrigues da Cunha e Sidney Modesto de Oliveira, para os respectivos cargos de

diretor e vice-diretor da Escola, com portaria nº 241, de 21/12/1998 e para Secretario, o Sr. Gilmar

Amado de Oliveira, a partir deste momento oficialmente ficou criada a Escola Classe Bonsucesso,

tendo como primeiros funcionários oficiais o Diretor e Vice Diretor, o Secretário. A então

professora Gracilda Gonçalves Vieira de Pádua e outros funcionários vieram remanejados da

Escola Classe Palmeiras e através de permutas a partir do ano letivo de 1999.

De acordo com a Gestão Compartilhada (Lei nº 4.036/07), em 2007 foram eleitos para compor

a direção da escola o Sr. José Roberto Rodrigues da Cunha, como diretor, a Sra. Claudinea

Aparecida de Oliveira, como Vice- Diretora e completando a equipe diretiva a Sra. Sandrimar

Fonseca de Lima, como Secretária, Gevani Maria da Silva, supervisora pedagógica e Leonita

Pereira Gonçalves, supervisora administrativa.

O Centro de Ensino Fundamental Bonsucesso atendia (e ainda atende) a clientela: Núcleo

Rural Bonsucesso (DF) e Bairros de Planaltina GO: Brasilinha 16, Brasilinha 17, Jardim Paquetá,

Itapuã e Panorama, e a cada ano o número de alunos aumentava de forma significativa.

No ano de 2009, com recursos próprios e o apoio da APAM (Associação de pais e mestres) e

da comunidade foram construídos duas salas de aula, pois até aquele momento eram utilizadas

duas salas do prédio da associação de moradores que haviam sido cedidas. As salas novas foram

entregues à comunidade no dia 20 de agosto do ano de 2009.



Em 24 de agosto de 2009, a instituição foi transformada de Escola Classe Bonsucesso para

CEF Bonsucesso, de acordo com a Portaria 320/09 de 21/08/09 publicado no DODF 163 página 5.

No ano de 2010, houve a inversão dos turnos através da realização de um plebiscito com

voto dos funcionários e pais de alunos realizado em dezembro de 2009. De acordo com decisão

coletiva, apenas um ano seria insuficiente para avaliar aspectos positivos ou negativos causados

pela troca dos turnos, dessa forma a inversão dos turnos acontecerá de 3 em 3 anos, onde

durante três anos os Anos Iniciais estudam pela manhã e os Anos Finais à tarde; ao final do triênio,

a inversão acontece, sucessivamente.

Em 2011, a supervisora administrativa Leonita Pereira Gonçalves foi exonerada da função e

substituída pela servidora da carreira Assistência Rosinete Antônia Ribeiro.

Em 2011 com recursos próprios oriundos de festas, bingos etc, doações, participação da

comunidade escolar (pais, funcionários, alunos) foi construído dois espaços físicos para

complementação das atividades escolares, uma área coberta para as atividades da Educação

Integral e uma sala de aula.

Em 2012, a nova equipe gestora toma posse, tendo à frente novamente o Srº José Roberto

Rodrigues da Cunha e o vice, o professor Reginaldo Pereira da Silva. Neste mandato, mais uma

sala foi construída para abrigar o laboratório de informática que estava desativado para dar lugar a

mais uma sala de aula. Esta equipe fica à frente dos trabalhos na instituição até 2016, quando

nova eleição é realizada e a chapa composta pela professora Elisregina Ferreira da Silva e o

professor Ambrósio Pereira da Silva Neto são eleitos para o triênio 2017-2019. A equipe gestora

fica então composta pela diretora e vice, supervisão pedagógica é desempenhada pela professora

Patrícia Rodrigues Lopes Araújo e na secretaria, a servidora da carreira assistência Sandrimar

Fonceca de Lima Cardoso. Novas mudanças físicas acontecem proporcionando aos estudantes

e funcionários maior comodidade para realizar suas funções: um refeitório (com aproximadamente

100 metros quadrados é construído), um playground (área coberta para abrigar os jogos de mesa

– pebolim, tamancoball e ping pong), reforma da praça do estudante, construção de área coberta

ao lado da quadra, pintura geral da escola (incluindo ferragens e paredes), ampliação da área do

refeitório, reforma dos banheiros dos alunos, construção de 03 salas para abrigar o SOE e o SEAA,

e uma sala para professores e demais servidores do Centro de Ensino. Esta gestão é reeleita para

os períodos de 2020 e 2021, sendo composta por Elisregina Ferreira da Silva (diretora), Ambrósio

Pereira da Silva Neto (vice-diretor), Lucimar Afonso da Silva (supervisora pedagógica), Sandrimar

Fonceca de Lima Cardoso (chefe de secretaria). Neste pleito, para atender as necessidades da

escola foi viabilizado um novo espaço para a Educação de tempo integral (com 80m2), a reforma

da secretaria, nova fachada frontal para a escola e edificação da guarita, para abrigar a vigilância



que foi terceirzada em 2020. Com o surgimento da pandemia do Coronavírus, a escola teve que se

reorganizar para conseguir manter o ensino remoto e atender aos estudantes. Utilizando a

plataforma Escola Em Casa DF o ensino remoto foi implementado durante o período de agosto de

2020 até o presente momento.

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
A instituição de ensino está localizada em núcleo rural, porém atende uma grande parcela de

estudantes da zona urbana. Faz parte de uma comunidade escolar carente, em que a maioria dos

alunos atendida pertence a famílias operárias, que normalmente saem de casa ao amanhecer e só

retornam depois das 18:00h. Consequentemente, quando não estão na escola, ficam sozinhos,

carentes de cuidados e de alguém que fiscalize suas ações em termos de estudo e de realização das

tarefas escolares. A comunidade em que vivem não oferece lazer ou a possibilidade de um convívio

social positivo. Há entre eles relatos de amigos e vizinhos que estão em situação de vulnerabilidade

social e muitos que sucumbiram às drogas, contravenções e até crimes mais graves. Percebemos

que os pais estão presentes na vida escolar dos filhos, porém não tanto quanto deveriam, o que

acaba gerando alguns transtornos no ambiente escolar, algumas vezes com consequências

negativas no processo de aprendizagem.

Os pais acreditam no trabalho realizado pela escola e participam com sugestões e opiniões. Em

sua maioria creem no poder transformador da educação e procuram sempre o que consideram o

melhor para seus filhos. Costumam comparar a aprendizagem dos alunos que aqui estudam com de

outras instituições, e avaliam que a escola consegue oferecer qualidade no ensino que oferta; A

procura por vaga é muito grande, principalmente por moradores do estado de Goiás, uma vez que

estamos localizados em uma região fronteiriça.

Outro fator detectado é a dificuldade de locomoção, devido ao fato de estarmos localizados em

ambiente rural, distante aproximadamente 2 km do bairro urbano mais próximo. Os alunos

moradores do núcleo rural são transportados pelo ônibus do programa governamental (gratuito) e os

alunos moradores da zona urbana pagam transporte particular para chegarem à escola. Este fato

explica a dificuldade que os pais têm de comparecerem regularmente a unidade escolar. Vale

mencionar que quando são convidados, comparecem em sua maioria.

Ofertamos o segundo ciclo, composto pelas turmas 1º ano, 2º ano e 3º anos A e B, conhecido

como BIA. Nosso aluno do 1º ano não é atendido pela educação infantil, fator que consideramos

negativo, portanto chega à escola sem as noções básicas de escolarização. Concluem o ano no

nível alfabético da psicogênese e a composição da turma praticamente permanece inalterada no

segundo ano. Ainda dentro do bloco de alfabetização, o 2º ano conclui com êxito a proposta,



enviando alunos alfabéticos e ortográficos para o 3º ano. No terceiro ano, temos duas turmas, o que

obrigatoriamente induz a abertura de vagas. Temos recebido nos últimos anos muitos alunos no

terceiro ano com deficiências de pré-requisitos gigantescas, ocasionando sua retenção e elevando

nosso índice de fracasso escolar. Essa é uma das razões para em 2021 termos 2 turmas de 1º ano e

2 turma e 2º ano, nos possibilitando trabalha o aluno desde as primeiras séries do ensino

fundamental.

1º ano: 100% aprovação

2º ano: 100% aprovação

3º ano: 91% aprovação X 9% reprovação

As turmas de 4º e 5º anos também estão organizadas no 2º ciclo, compondo o 2º bloco. Em

2017 iniciamos o trabalho com o 2º bloco. Nosso resultado em termos de fluxo ficou da seguinte

maneira:



4º ano: 100% aprovação

5º ano: 87% aprovação

Iniciamos em 2018 o trabalho com o 3º ciclo de aprendizagem, organizados em dois blocos: 1º

bloco – 6º e 7º anos; 2º bloco: 8º e 9º anos. No ano anterior nossos números ficaram assim:

77º ano: 84% aprovados X 16% reprovados

9º ano: 80% aprovados X 20% reprovados

AVALIAÇÕES EXTERNAS

Os dados fornecidos pelas avaliações externas sempre foram temáticas de muito estudo e

análise por parte da equipe docente deste centro de ensino. Os últimos dados apurados retratam o

seguinte:

ANOS INICIAIS:



ANOS FINAIS:

Em 2021, considerando que o cenário ainda não permitiria o retorno às atividades presenciais,

o governador do Distrito Federal emitiu os seguintes decretos nº 41,849, de 27 de fevereiro de

2021 e Decreto nº 41,874, de 08 de março de 2021, determinando que a continuação das aulas

no formato remoto. O ano letivo iniciou-se em 08 de março de 2021, como definido no Calendário

Escolar, aprovado pela Portaria nº 498/SEEDF, de 28/12/2020. Como meios de interação com os

alunos no ensino remoto o CEF Bonsucesso definiu utilizar a Plataforma EscolaemcasaDF,

whatsapp, vídeo conferências, chats, material impresso (para os que não têm acesso à internet).



Dos 480 alunos matriculados, 90% tem acesso à internet e possui aparelho que permite a

conectividade. Aqueles alunos que não possuem acesso, serão atendidos via material impresso,

que será retirado na unidade escolar pela família de 15 em 15 dias. Priorizaremos a Plataforma

EscolaemcasaDF e orientaremos as famílias a acompanhar as aulas por este meio, visto que é o

que foi definido pela SEEDF. Nossos canais de comunicação com as famílias serão googlemeet

para reuniões, e grupos de whatsapp para informes gerais e específicos.

A frequência e participação dos alunos é considerada satisfatória, porém na etapa dos anos

finais observamos certo descaso com o estudo, gerando um índice considerável de atividades não

realizadas, motivando o trabalho da busca ativa.

A busca Ativa foi implementada em 2020, com o início das aulas remotas e vem sendo

aperfeiçoada. Este trabalho vem sendo desenvolvido pela equipe pedagógica e a orientação

educacional, com a seguinte divisão do trabalho:

 Coordenação pedagógica anos iniciais: monitoramento das atividades não realizadas na

plataforma e contato com as famílias para orientação;

 Coordenação pedagógica anos finais e orientação educacional: monitoramento das atividades

não realizadas na plataforma e contato com as famílias para orientação;

 Supervisão pedagógica: Convocação das famílias recorrentes com relação a não realização

das atividades, para assinar termo de ciência e responsabilidade.

Todas as intervenções e contatos com as famílias e com os estudantes ficam registradas em

documentos individuais, compartilhados via google drive, com acesso de todos os profissionais

envolvidos no processo.

4. FUNÇÃO SOCIAL
A escola é a instituição eleita pela humanidade para compartilhar o saber sistematizado.

Isso denota afirmar que é o lugar onde, por princípio, é difundido o conhecimento que a sociedade

estima necessário transmitir às novas gerações. Nenhuma outra forma de aparelhamento foi

capaz de substituí-la ainda. “Da maneira como existe entre nós, a educação surge na Grécia e vai

para Roma, ao longo de muitos séculos da história de espartanos, atenienses e romanos. Deles

deriva todo o nosso sistema de ensino e, sobre a educação que havia em Atenas, até mesmo as

sociedades capitalistas mais tecnologicamente avançadas têm feito poucas inovações” (Brandão,

2005).



Dentro de cada organização existem classes sociais em posições elevadas, as quais criam e

impõem um tipo de educação que visa a atender interesses particulares e reforçar, cada vez mais,

o poder dos privilegiados. E as escolas transformaram-se nas instituições que mais têm

colaborado para a efetivação desses objetivos, visto que sempre estiveram sobre o controle do

estado.

Apesar das modificações conferidas na estrutura do ensino brasileiro no decorrer dos anos,

nenhuma delas instituiu um sistema educacional onde todos tivessem os mesmos direitos, onde a

intenção principal seria a concepção do homem com plena autoridade dos próprios meios de

libertação; um homem erudito, livre, inteligente e crítico, que não se deixa manipular e que pode

influenciar o estilo de vida e o futuro do país.

Sabe-se que só existem três maneiras de se transformar uma sociedade: guerra, revolução e

educação. Dentre as três, a Educação é a mais viável, a mais passiva, porém a que os efeitos só

se tornam visíveis em longo prazo.

“Se teus projetos têm prazo de um ano, semeia trigo; se teus projetos têm prazo de dez anos,

planta árvores frutíferas; se teus projetos têm prazo de cem anos, então educa o povo.” (Provérbio

chinês).

O sistema educacional brasileiro fundamenta-se numa filosofia de racionalização e

democratização do ensino, mas na realidade atesta a existência de mecanismos rígidos de

seleção e burocratização, que o configura como elitista. A educação deveria servir como

mecanismo de libertação do homem. Esse, por meio da educação formal, deveria colaborar para o

desenvolvimento do país e, acima de tudo, usufruir dos resultados. Porém, tem-se uma educação

que serve como veículo de transmissão das ideias da classe dominante, cujo papel é muito

importante na perpetuação das condições sociais já existentes.

Para Penn (2001) a escola não pode continuar a ser uma clínica de abortos. Os que

fracassam na escola tendem a ser excluídos da sociedade. Detrás do insucesso escolar

encobrem-se aflições, frustrações, amarguras, enfim, sofrimentos. A impulsiva fabricação do

malogro escolar não se restringe a um problema educacional. Trata-se de um problema social,

cultural e até econômico. Com o fracasso escolar justificam-se, posteriormente, mais tumultos

sociais, mais cadeias, mais clínicas psiquiátricas.

A educação não pode ser meramente um processo de influência e reflexão do passado



sobre o presente. Deve ser uma ciência que permita ao educando se automedicar, acordar a

consciência e a responsabilidade mediante valores essenciais à vida. Uma das finalidades da

educação é autorizar que os jovens se concretizem por meio da ação e do esforço pessoal para

procurar e transformar os valores culturais do passado, adaptando-os à realidade.

Os pais, os mestres e a própria instituição educacional têm como objetivo imprimir a cultura,

mas não apenas. Também têm como desígnio ajudar o jovem a desenvolver a capacidade de criar

suas próprias formas de cultura; promover ao jovem no desenvolvimento das habilidades pessoais

para que ele mesmo seja capaz de cogitar sobre o que lhe é transmitido, de aceitar, mas acatar

com espírito crítico, independência, liberdade e consciência.

Para John Dewey, “a educação não é algo que deva ser inculcado de fora, mas consiste no

desenvolvimento de dons que todo o ser humano traz consigo ao nascer.” Destarte, a educação

não seria um processo de difusão ou de imposição dos valores culturais assimilados pelas

gerações mais velhas; não seria algo estruturado deliberadamente pelas instituições, mas

germinaria da alma do ser humano.

Toda vez que se reflete sobre a educação, precisa-se, em princípio, ponderar-se no ser em

que vai processar-se a educação: o homem. Esse, não apenas como elemento do educativo, mas

como atuante do processo educacional. É o homem que individualiza e estabelece a estrutura, os

fins e os objetivos da educação que pretende. Uma educação para o homem que convive, e não

para o indivíduo absorto; para o homem que encara a vida, que busca situar-se, que aspira ser.

Uma educação que desperte no indivíduo a consciência de si para modificar sua realidade social.

5.PRINCÍPIOS NORTEADORES
O trabalho a ser desenvolvido na Instituição Educacional ocorrerá de forma clara e objetiva,

visando o bom desempenho de todo o trabalho pedagógico, propiciando ao educando a

construção de conhecimentos, atitudes e valores que o tornem solidário, crítico, criativo, ético e

participativo, possibilitando que o aluno seja sujeito de sua própria aprendizagem, buscando a

compreensão de mundo. Para isso é necessário repensar o papel da escola e refletir a atuação de

cada membro, levando-os a assumir responsabilidades pela aprendizagem dos alunos como um

todo, de acordo com suas atribuições legais e aquelas acordadas de maneira coletiva.

Os princípios norteadores, estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação para

orientar a sua prática educativa, foram definidos em consonância com as diretrizes emanadas da

constituição e da LDB vigentes, conforme se segue.



 A educação possibilita ao ser humano o desenvolvimento harmonioso em suas dimensões

física, social, emocional, cultural e cognitiva nas relações individuais, civis e sociais.

 A educação básica constitui um direito inalienável do homem em qualquer idade e

capacita-o a alcançar o exercício pleno da cidadania de forma a ser promovida não como uma

justaposição de etapas fragmentadas, mas em perspectiva de continuidade articulada entre

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

 Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao

bem comum são valorizados na prática pedagógica como norteadores que são da vida cidadã.

 A vivência do processo educativo tem como objetivo propiciar ao cidadão condições de

responder positivamente às grandes necessidades contemporâneas de aprendizagem: aprender a

aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser, aprender a empreender.

 Os valores estéticos, políticos e éticos, organizados sob as premissas básicas da

sensibilidade, igualdade e identidade, essenciais à formação integral do educando, permeiam a

organização curricular, as relações interpessoais, o planejamento, o acompanhamento e a

avaliação de todo o trabalho docente, discente, gerencial e administrativo.

 A ação pedagógica enfatiza procedimentos capazes de favorecer a compreensão e o

domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos em que se baseiam os processos produtivos

da sociedade humana.

 O sistema educacional proporciona recursos e meios que atendam às necessidades

educacionais de todos os alunos, de modo a oportunizar seu desenvolvimento e a sua

aprendizagem, garantindo: educabilidade de todos os seres humanos, direito a equidade,

igualdade de oportunidades educacionais independente dos comprometimentos que possam

apresentar; respeito à dignidade humana; direito à liberdade de aprender e expressar-se; e direito

de ser diferente.

 A flexibilidade teórico-metodológica e o reconhecimento e a aceitação do pluralismo de

idéias que constituem elementos essenciais na definição da política pedagógica adotada.

De maneira coletiva acreditamos que, a busca por uma escola de qualidade concretiza-se

mediante a construção e vivência de uma proposta pedagógica que reflita o pensamento e a

identidade de todos os membros da comunidade escolar, com base nas diretrizes da Secretaria de

Estado de Educação do Distrito Federal, com relevâncias nas especificidades de cada escola.

5.1- Epistemológicos



Entendemos que são necessários o domínio de conhecimentos, habilidades e capacidades

mais amplas para que o aluno possa interpretar suas experiências de vida e defender seus

interesses, atuando em sociedade consciente de seus deveres e direitos como cidadão.

Os profissionais envolvidos na apropriação do conhecimento pelo aluno, nas questões

voltadas para o ensino e a aprendizagem, são cientes da sua responsabilidade como educadores

e, portanto, procuram desenvolver o seu trabalho de acordo com sua concepção pedagógica,

sendo que adotam metodologias de ensino diferenciadas, porém, voltadas para a participação

ativa do educando na construção de sua aprendizagem.

Os métodos de ensino do CEF Bonsucesso apesar de diferenciados, procuram formar um

ambiente favorável a aprendizagem, a prática da cidadania, ao desenvolvimento das artes, ao

respeito à pluralidade cultural, ao fato de ser diferente e mesmo assim ter direitos iguais,

respeitando-se as diversas opiniões. Ou seja, a metodologia de ensino dos professores está

voltada para o desenvolvimento harmonioso das potencialidades da criança e do jovem por meio

de técnicas didáticas e estratégias de aulas atuais e incentivadoras do trabalho escolar, levando o

aluno a pensar de forma crítica.

A apropriação do saber pelo aluno é motivada através do trabalho com pesquisa/ projetos,

aulas bem planejadas e articuladas, pois o mesmo funciona como uma ação comunicativa entre

todos os envolvidos no processo educativo. A interdisciplinaridade, a contextualização, as

atividades lúdicas diversificadas, os eventos culturais e recreativos, se fazem presentes, como

recursos constantes do conhecimento pelo aluno, integrando as disciplinas e favorecendo

situações reais de aprendizagem e desenvolvendo dessa forma habilidades e competências mais

consistentes.

Destacamos ainda que não exista metodologia boa ou ruim, certa ou errada, mas cada Escola

ou cada professor deve procurar adotar uma de acordo com sua clientela levando em

consideração suas dificuldades, possibilidades, conhecimento prévio etc. O educador em primeiro

lugar é quem deverá criar sua maneira de ensinar que deve ser o mais original possível inovando o

seu fazer pedagógico a cada dia.

5.2- Didático-pedagógico

A ação didático-pedagógica tem como objetivo promover mudanças comportamentais nos

alunos, e, para que essas sejam efetivamente construtivas torna-se necessária a avaliação da

natureza das mudanças pretendidas a fim de que se tomem decisões acertadas quanto aos

procedimentos de ensino a serem aplicados.



No Ensino Fundamental das séries iniciais buscamos os objetivos propostos através de

atividades interdisciplinares e contextualizados, através de atividades lúdicas diversificadas que

oportunizem o desenvolvimento de habilidades, capacidades e atitudes a partir das mais simples

às mais complexas, numa seqüência gradual de dificuldades que considere a competência das

crianças pela experiência de cada uma.

São realizadas atividades que desenvolvem, além dos aspectos cognitivos, as habilidades

físico-motoras, o autoconhecimento e a sociabilidade, que são complementadas nas brincadeiras,

nas aulas de educação física, nas dramatizações de histórias, músicas, nos desenhos, nas

pinturas, nas modelagens e nas colagens, entre outras atividades construtivas.

No Ensino Fundamental de 6º a 9º anos, os objetivos são alcançados por meio de intensa

atividade do educando sob orientação competente e dinâmica dos docentes da Escola. A ação

didática é desenvolvida privilegiando o aprender a ser e conviver com o outro, a conhecer e usar o

conhecimento adquirido visando a superação de práticas que conduzem à acumulação de

verdades e conteúdos desarticulados da realidade. Dessa forma os alunos desenvolvem ações

que oportunizam descobertas interessantes tendo ligação prática com sua vida diária.

Resgatando uma escola participativa e democrática, desenvolvemos atividades diversas em

todos os níveis de ensino, tais, como: projetos, atividades físicas (campeonatos), atividades

recreativas, atividades contextualizadas e diversificadas em sala de aula, atividades artísticas

(dança, música, desenho), palestras, festas culturais, gincanas, passeios culturais e de lazer.

Portanto, o CEF Bonsucesso desenvolve uma pedagogia onde o aluno atua como elemento

de seu conhecimento e o professor como elemento medidor deste processo de construção

gradativa.

Assim, investindo nesse propósito, pretendemos trabalhar durante o ano letivo ações tais

como:

* Planejamento que rege a organização escolar que é realizada a cada inicio do ano letivo,

através de reuniões (semana pedagógica) em que os professores e o grupo gestor discutem

pontos positivos e negativos do ano anterior, visando melhorias a serem trabalhadas, discutem e

decidem os projetos a serem desenvolvidos, as formas de avaliação e demais atividades a serem

realizadas durante o ano letivo, procedimento esse para organizar a rotina da Escola durante o

ano letivo, que se inicia;

* Reunião de pais no início do ano letivo com a equipe gestora para apresentação de novas

metodologias e das regras que regem o ambiente escolar. Reuniões bimestrais para informar aos

pais o desempenho escolar dos alunos no decorrer do ano;



* Organização e aplicação do reforço escolar, em horário contrário, uma vez por semana para

alunos que apresentam baixo rendimento escolar;

* Reuniões semestrais com todos os funcionários da Escola, para avaliação institucional;

* Reuniões de coordenações coletivas semanais, por turno, para discussão de

estratégias pedagógicas, projetos, eventos e organização escolar de forma geral;

* Conselho de Classe com a participação de alunos, professores, direção e pais caso haja a

necessidade;

* Eventos cívicos, em que toda segunda-feira os alunos junto com os seus professores

cantam o Hino Nacional na entrada;

* Eventos comemorativos onde procuramos destacar temas de interesse local, sempre com a

participação ativa dos alunos e pais;

* Estudos do meio através de projetos do interesse da comunidade;

* Confecção e exposições de trabalhos artísticos;

* Formação continuada de professores com momentos reflexivos (grupos de estudo com

temas de interesse geral);

* Organização de Palestras de acordo com necessidades detectadas na Comunidade;

* Organização de Festas Culturais (com fins pedagógicos e financeiros);

* Organização junto ao Conselho Escolar e APAM, a contribuição voluntária no valor de

R$ 5,00 mensal por aluno;

* Organização de reuniões com a comunidade, Conselho Escolar e APAM, para prestação de

contas de recursos financeiros e ações pedagógicos - administrativas;

* Informativo bimestral à comunidade escolar sobre despesas correntes executadas;

* Incentivo e monitoramento aos alunos para formação de Grupos de Estudos em horário

inverso na biblioteca da escola;

* Excursões e passeios pedagógicos e educativos com todas as turmas, a museus, cinema,

teatro, monumentos, a eventos culturais e de lazer, sendo dois passeios coletivos por ano para

cada turno;

* Elaboração de projetos específicos e adequações curriculares para alunos com distúrbios

comportamentais e de aprendizagem;

* Elaboração de projetos coletivos com fins pedagógicos;

* Elaborar estratégias pedagógicas para elevar o índice de aproveitamento de maneira

contínua e significativa;

* Organização de atividades de lazer, entretenimento e artísticas, como boates, tarde de jogos,

rodízio de brincadeiras, apresentações etc.



* Atividades de leitura e pesquisa, através da prática cotidiana do uso da biblioteca da Escola;

* Organização de trabalhos de parceria com a comunidade visando benefícios para a escola;

* Gincanas, pesquisas, dramatizações, práticas esportivas;

* Desenvolvimento do projeto de leitura com organização de momentos literários e saraus;

* Planejamento e efetivação de ações que contribuam para a valorização da diversidade

cultural, racial e religiosa.

Acreditamos que trabalhando essas ações durante o ano letivo de 2021 teremos como

consequência uma nova postura daqueles que integram o processo de ensino aprendizagem. O

professor deixa de ser apenas o transmissor de informações e passa a aproveitar com segurança

e criatividade os conceitos advindos, fazendo e agindo com consciência preparando-o assim para

enfrentar a vida e desenvolvendo-se progressivamente ao grupo social ao qual o aluno pertence.

Tais ações contribuem para o fortalecimento da relação família – escola, pois, acreditamos

que escola e família devem educar em comunhão. Por isso, a Escola sempre procura em suas

ações didáticas pedagógicos conscientizar e integrar alunos, pais e professores.

5.3- Éticos

A escola proporciona ao aluno a formação integral e tem como compromisso não apenas o

aspeto educacional e sim enriquecer a formação com situações de criação nos valores éticos.

Para trabalharmos a formação da cidadania, o CEF Bonsucesso destaca: o respeito a si

mesmo e ao outro, o exercício da criticidade, a autonomia e a competência profissional, onde o

respeito e a tolerância prevaleçam visando o bem estar de todos.

Objetivando um bom andamento escolar, destacam-se alguns princípios éticos dos

segmentos envolvidos no processo, tais, como:

* Discussão de problemas e apresentação de sugestões por todos os segmentos inclusive da

comunidade são acolhidas pela equipe gestora, respeitando sempre as peculiaridades e

necessidades do aluno, do grupo e do momento atual que vivemos;

* Debates e reflexões com professores para aprofundamento de assuntos de natureza

pedagógica;

* Tolerância e respeito no relacionamento entre alunos, professores e direção;

* Traje adequado para funcionários e uniforme escolar para discentes;

* Retomada de atitudes e comportamentos com vistas à melhoria da qualidade nos

relacionamentos;



* Resgate de valores, inseridos no contexto do cotidiano, como respeito, amor, responsabilidade,

amizade, união, verdade, disciplina, cooperação, justiça etc.

* Cooperação individual e coletiva em situações que se fazem necessário;

* Zelo pela instituição, suas dependências físicas, material e pelo seu nome.

* Respeito às diferenças individuais, culturais, raciais, religiosas e de gênero tanto entre os

discentes, como entre funcionários;

* Criação de um ambiente agradável e harmonioso.

* Criação de normas disciplinares internas.

* O Dialogo como forma de prevenção e correção.

5.4- Estéticos

O CEF Bonsucesso proporciona em sua prática diária com toda a comunidade escolar

(professor, aluno, funcionários e pais) o exercício do pensar, sentir, ouvir, criticar, argumentar e

agir de forma ativa e eficiente buscando uma consciência de sua cidadania através da realização

de atividades diversificadas com temas que destacam a cultura dos nossos alunos.

Considerando que a cultura é mutável, produto eternamente provisório da negociação entre

diferentes grupos sociais, a Escola pretende capacitar alunos para que possa intervir com

criatividade, conhecimento de causa e senso crítico na cultura da sua cidade e do seu país.

Com vistas a isso, incentivamos um lazer criativo, no qual eles possam tomar contato com a

produção cultural específica (literatura, pintura, cinema, rádio, televisão, escultura, pesquisas

científicas, teatro, música, dança, etc.), não apenas como meros espectadores, mas também

como críticos e produtores de cultura, se apropriando de uma forma criativa e expressiva dos

componentes culturais que transpassam o espaço social.

Criatividade, porém, vale relembrar, não é possível se o seu portador não possuir o

conhecimento adequado e a capacitação técnica. Por isso, a Escola acredita na competência

profissional dos seus professores sem os quais não haveria desenvolvimento cultural e liberdade

de criar.

Trata-se de uma comunidade carente de lazer e oportunidades de contato com produções

culturais, por isso, principalmente através das aulas de arte, procura-se desenvolver atividades em

que os alunos possam não somente produzir cultura, mas também, conhecer as diversas

manifestações culturais do Brasil e do mundo, uma vez que nosso país traz em sua história

cultural diversa manifestações vindas de outros países.

As atividades desenvolvidas em sala de aula baseiam – se nas pesquisas cientificas, estudos,

teorias filosóficas, elaboração e execução de ações que expressam diferentes artes e culturas,



como: música, dança, desenho, teatro, esculturas, literatura, pintura, imprensa, TV. Dentre as

atividades desenvolvidas fora da sala de aula, temos os passeios culturais.

5.5- Educação Integral

Acreditamos que a escola é a maior promotora do desenvolvimento humano, que se
constitui de várias facetas e múltiplas habilidades. À escola não cabe mais somente o
desenvolvimento de habilidades cognitivas, mas é o espaço onde as crianças e adolescentes
partilham experiências do ponto de vista social, emocional, física e intelectual, constituindo-se em
um sujeito pleno e dotado das capacidades necessárias para seu inter-relacionamento social.

A educação integral do indivíduo é uma proposta contemporânea, pois alinha-se com as
demandas do século XXI; é inclusiva, na medida que reconhece as singularidades dos sujeitos e
as múltiplas identidades; promove a equidade ao reconhecer o direito de todos de aprender e
acessar as oportunidades educacionais.

Reconhecemos os entraves à efetivação de uma educação integral, porém a proposta deve
ser assumida por todos os agentes envolvidos no processo formativo das crianças, jovens e
adultos. Nesse contexto, a escola se converte em um espaço essencial para assegurar que todos
e todas tenham garantida uma formação integral. Ela assume o papel de articuladora das diversas
experiências educativas que os alunos podem viver dentro e fora dela, a partir de uma
intencionalidade clara que favoreça as aprendizagens importantes para o seu desenvolvimento
integral.

Seus princípios norteadores são a integralidade, a intersetorialização, transversalidade,
diálogo com a comunidade, territorialidade e trabalho em rede.

6. MISSÃO

O CEF Bonsucesso tem como missão a formação do cidadão para o mundo, tornando-o

capaz de solucionar problemas da vida adulta de maneira ética e humana, dotando-o de

habilidades acadêmicas que permitam que usufrua de uma vida digna e feliz.

Nosso trabalho se fundamenta numa formação humana que valoriza os conhecimentos

historicamente acumulados e que contribua para o desenvolvimento de uma sociedade

sustentável.

https://educacaointegral.org.br/metodologias/eixo/escola/


É necessário desenvolver integralmente o educando, trabalhando não só o aspecto

cognitivo, mas entrelaçando a este o afetivo, social, cultural, emocional e todos os demais

aspectos da natureza humana, transformando-o em um ser humano completo dotado de

habilidades e capaz de solucionar os problemas existentes em uma sociedade complexa e

exigente.

A Escola assume um papel de vital importância na sociedade, construir um cidadão em

plenas condições de viver e usufruir a cidadania, cumprindo seus deveres e se valendo dos seus

direitos. Para tanto, precisa viabilizar não somente o ingresso e a permanência da criança na

escola, mas também o seu sucesso escolar e seu desenvolvimento integral.

7. OBJETIVOS:

7.1 Geral:

 Promover a melhoria nas condições oferecidas pela Unidade Escolar (acadêmico, pedagógico,

administrativo, financeiro e participação dos pais) para o desenvolvimento global do educando e

dessa forma sua formação para a vida em sociedade.

7.2 Específicos:

 Aprimorar a qualidade de ensino através de um planejamento educacional mais articulado

com a realidade;

 Promover pedagogicamente uma maior integração entre todos os segmentos da comunidade

escolar ( alunos, pais, professores, direção);

 Promover transparência financeira junto aos órgãos competentes e a comunidade no que diz

respeito a verbas recebidas e arrecadações oriundas de vendas, festas e bazares, contribuição

voluntária da APAM.

 Promover e participar de atividades que levem ao desenvolvimento artístico, cultural e

intelectual do educando;

 Estabelecer procedimentos pedagógicos visando diminuir o baixo rendimento escolar;

 Buscar uma maior participação do segmento de pais nas atividades de aprendizagem,

acompanhamento pedagógico e tomado de decisões da escola, conscientizando-os quanto às

responsabilidades para o sucesso escolar de seus filhos;



 Oferecer condições para que o educando adquira uma base sólida de conhecimentos,

atitudes e comportamentos para a vida em sociedade;

 Buscar parcerias com entidades para resolver problemas financeiros e sociais;

 Elevar a auto-estima do aluno valorizando escola, família e comunidade baseada no respeito

mútuo e na dignidade;

 Integrar toda a comunidade escolar, numa ação planejada, organizada e reflexiva em busca de

diagnosticar problemas e o desafio de reverte-los em favor do bem comum;

 Estimular o pensamento reflexivo;

 Integrar o estudo de ética e cidadania em substituição a Ensino Religioso, conforme prevê a

LEI.

 Reconhecer e participar de atividades que valorizem a história e o desenvolvimento da cidade

a qual está inserida a escola (aniversário da cidade, seu povo e sua história);

 Reconhecer, respeitar e valorizar dentro do âmbito familiar, do escolar e do regional, a

diversidade cultural, entre elas a cultura afro-brasileira e indígena;

 Participar em manifestações artísticas populares como dança, musica e teatro;

 Conhecer e articular os elementos materiais e formais presentes nas produções musicais das

raízes étnicas brasileiras: indígenas, negra e branca;

 Conhecer e articular atividades voltadas para o trabalho voluntário no âmbito escolar que

envolva a comunidade, tais como: mutirões, palestras, festas, eventos, reuniões, entre outras;

 Identificar e conscientizar membros de toda a comunidade escolar das muitas atividades

voluntárias que poderão prestar em favor da escola e da própria comunidade, através das

habilidades que cada grupo possui;

 Identificar as influências positivas do trabalho voluntário como a cultura de um povo solidário

que deve ser passado de pai para filho;

 Revitalizar espaços da escola para que se tornem efetivamente espaços de aprendizagem;

 Elaborar e efetivar o projeto da jardinagem;

 Efetivar a horta escolar com a efetiva participação do estudante;

 Tratar o lixo produzido na escola de maneira sustentável, construindo projeto especifico para

isto.

 Desenvolvimento do projeto de leitura com organização de momentos literários e saraus;

 Desenvolvimento do senso investigativo e de experimentação através da Feira Cultural e

participação em circuitos.

 Conscientizar por meio de projetos e ações alunos e demais membros da comunidade escolar

para o cuidado com o meio ambiente e a adoção de práticas sustentáveis no modo de vida.



8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS - METODOLÓGICOS

8.1- Pedagogia histórico - crítica

A Pedagogia Histórico-Crítica é assim chamada por Saviani. É histórica porque nesta

perspectiva a educação também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para a sua

transformação; crítica, por ter consciência da determinação exercida pela sociedade sobre a

educação. Esta concepção nasceu das necessidades postas pela prática de muitos

educadores, pois as pedagogias tradicionais, nova e tecnicista não apresentavam

características historicizadoras; faltava-lhes a consciência dos condicionantes histórico sociais

da educação (SAVIANI, 2007). Portanto, é na realidade escolar que se enraíza essa proposta

pedagógica. Esta Pedagogia objetiva resgatar a importância da escola, a reorganização do

processo educativo, ressaltando o saber sistematizado, a partir do qual se define a

especificidade do saber escolar. Esta é uma teoria de grande relevância para a educação

brasileira, pois evidencia um método diferenciado de trabalho, especificando-se por passos que

são imprescindíveis para o desenvolvimento do educando (Primeiro passo: Prática Social;

Segundo passo: Problematização; Terceiro passo: Instrumentalização; Quarto passo: Catarse;

Quinto passo: Prática Social). Seu método de ensino visa estimular a atividade e a iniciativa do

professor; favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o professor, sem deixar de valorizar o

diálogo com a cultura acumulada historicamente; levar em conta os interesses dos alunos, os

ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, sem perder de vista a

sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para efeitos do processo

de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos.

8.2- Psicologia histórico – cultural

A Psicologia que embasa a Pedagogia Histórico-Crítica é a Teoria Histórico- Cultural de

Vigotski, onde o homem é compreendido como um ser histórico, construído através de suas

relações com o mundo natural e social. Ele difere das outras espécies pela capacidade de

transformar a natureza através de seu trabalho, por meio de instrumentos por ele criados e

aperfeiçoados ao longo do desenvolvimento histórico-humano. 6 O conhecimento na

perspectiva Histórico-cultural é construído na interação sujeito-objeto a partir de ações

socialmente mediadas. Suas bases são constituídas sobre o trabalho e o uso de instrumentos,



na sociedade e na interação dialética entre o homem e a natureza. Vigotski dedicou-se ao

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

mediação, que assume papel fundamental, pois ela é o elemento efetivamente novo incluído na

análise das funções superiores. Neste conceito a relação entre sujeito e objeto não acontece

diretamente, mas sim é mediada por um elemento intermediário. As funções psicológicas

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

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

humanidade. São formadas a partir de um relacionamento entre os fatores biológicos e

culturais, portanto são formadas na e pela história social dos homens (SCALCON, 2002). O

processo de internalização é evidenciado nessa teoria como um processo de transformação,

de modificação da compreensão individual; há uma reorganização, em oposição a uma

transmissão automática dos instrumentos fornecidos pela cultura. Esse processo é

compreendido como uma atividade responsável pelo domínio dos instrumentos de mediação

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

atividade externa para uma atividade interna e de um processo interpessoal para um processo

intrapessoal. Essas transformações são fundamentais para o processo de desenvolvimento

das funções psicológicas superiores e interessam particularmente ao contexto escolar, porque

elas lidam com formas culturais que precisam ser internalizadas. Outro ponto importantíssimo

nesta teoria é o processo de Formação de Conceitos. A formação de conceitos é o resultado de

uma atividade complexa, em que todas funções intelectuais básicas (atenção deliberada,

memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar) tomam parte. Vigotski

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

espontâneos criam várias estruturas necessárias aos aspectos elementares e mais primitivos

de um conceito, dando-lhe corpo e vitalidade. Seu desenvolvimento é ascendente (de baixo

para cima), partem do concreto para o abstrato. Eles são definidos por seus aspectos fenótipos

(características do indivíduo 7 determinadas pelo seu genótipo e pelas condições ambientais),

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

fornecem estrutura para o desenvolvimento crescente dos conhecimentos espontâneos da

criança para o seu uso consciente e deliberado. Seu desenvolvimento é descendente (de cima

para baixo), partem do abstrato para o concreto. Eles são sempre mediados por outros

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

9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO



9.1- Organograma Administrativo - Pedagógico

A Direção do CEF Bonsucesso através de uma ação conjunta com a Secretaria de

Educação do Distrito Federal busca uma gestão participativa visando o desenvolvimento do

educando em todos os sentidos.

A organização escolar constitui-se da seguinte forma:

9.1.1- Quadro de Funcionários e grau de instrução em 2021

CONSELHO

ESCOLAR

FUNCIONÁRIOS DA INSTITUIÇÃO GRAU DE INSTRUÇÃO

VIGILÂNCIA TECEIRIZADA

 José Ricardo Torres Quintanilha

 Aldemar Ferreira da rocha Aguiar

 Leandro Henrique Cruzeiro de Vasconcelos

 Lindenberg Soares Pinto

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

DIREÇÃO
VICE DIREÇÃO

SERVIDORES

CORPO DOCENTE
E COORDENAÇÃO

ALUNOS

SECRETARIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS,
AMIGOS E MESTRES

PAIS

PARCEIROS DA
ESCOLA

SUPERVISORES

EQUIPE DE APOIO A
APRENDIZAGEM



SERVIDORES (Terceirizados e

Assistência)

 Aurilene Brito Alves Lopes (terceirizado)

 João Eduardo de Brito (Terceirizado)

 Roberto Freitas Ferreira (Terceirizado)

 Maria de Fátima da Silva Ferreira (Terceirizado)

 Fernanda Morais Leão (Terceirizado)

 Sabrina Pereira de Lima (Terceirizado)

 Mauro Sérgio Bruno Ribeiro

 Cleide Paes Landim

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Graduação

Graduação

SECRETARIA

 Sandrimar Fonseca de Lima Especialização

 SUPERVISORA PEDAGÓGICA
Lucimar Afonso da Silva

Pós graduação

DOCENTES

 Elda Maria Lopes Ribeiro

 Ana Maria A. Ferreira

 Rizomar Maria Gonçalves

 Caio Henrique Barcelos Rochas

 Silvânia Vicente da Silva

 Jane Silmaria Pinheiro de Sousa

 Luzia Érica Lisboa

 Claudinea Aparecida de Oliveira

 Marilene alves de Lima

 Luciano Ribeiro da S. Soares

 Cecília Elizabete da Silva

 Eduarda Micaela Castro da Costa Aguiar

 Juliana Alves Costa

 Flávio Paulo Pereira

 Janeide Moreira Lima

Pós Graduação

Pós Graduação

Pós Graduação

Graduação

Pós Graduação

Graduação - História

Pós Graduação

Pós- Graduação

Pós graduação

Pós graduação

Pós graduação

Pós Graduação

Pós Graduação

Pós Graduação

Pós Graduação



 Denilson Rosa da Silva

 Erismar Mourão Alves

 Márcia Soares Farias

 Cecília Elizabete da Silva

 Fernanda Silva dos anjos

 Leonardo Spíndola Chaves

 Marilene Alves de Lima

 Elaine Cristina C. Rodrigues

 Patrícia Rodrigues Lopes Araújo

 Jason Rodrigues Mamedio Júnior

 Wagner Bezerra da Costa

Pós Graduação

Pós Graduação

Pós Graduação

Pós Graduação

Pós Graduação

Pós Graduação

Pós Graduação

Pós Graduação

Pós Graduação

Pós Graduação

Pós Graduação

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM

 Mara Liana Pinto da Silva Pós graduação

SALA DE RECURSOS

 Adriana Aparecida dos Santos Carvalhaes Pós graduação

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

 Sheyla Rose S. da Silva Calisto Pós-graduação

BIBLIOTECA

 Cristine Izídio Rufino Mestrado

MECANOGRAFIA

 Mauro Sérgio Bruno Ribeiro Graduação

PORTARIA

 Cleide Paes L. dos Santos Martins Graduação

DIRETOR

 Elisregina Ferreira da Silva Pós Graduação Ciências

Humanas

VICE- DIRETOR

 Ambrósio Pereira da Silva Neto Mestrado em linguística



9.1.2 Instalações Físicas

Compõe o prédio do CEF Bonsucesso:

 9 salas de aula

 2 banheiros (1 masculino e 1 feminino)

 1 banheiro para deficientes

 1 banheiro para servidores

 Cozinha com depósito

 Secretaria

 Direção

 Sala de Professores

 Sala de Coordenação

 Refeitório

 Sala de Vigias

 Espaço para atividades da educação integral;

 01 Playground (espaço para jogos de mesa)

 01 Parque infantil;

 01 quadra poliesportiva sem cobertura

 01 praça do estudante.

 01 sala SOE;

 01 sala SEAA;

 01 sala refeição para servidores.

 01 sala (80m) para atividades da educação de tempo integral;

 01 biblioteca

As salas de aula do prédio escolar são arejadas e bem iluminadas com carteiras adequadas,

porém nos falta adaptação do ambiente para prática das aulas de educação Física, recreação e

jogos, sala de coordenação para os professores, assim como pátio coberto.

9.2- Pedagógica

9.2.1 - Plano de Ação da Coordenação Pedagógica

PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
ANOS INICIAIS – 2021



Ações
Com Equipes da
Unidade Escolar

 Planejamentos com equipe gestora;
 Planejamentos com a Equipe de apoio à aprendizagem;
 Suporte pedagógico ao professor;
 Planejamentos junto aos professores das atividades e horários de

aula de cada turma;
 Organização de apostilas para os alunos;
 Orientação do Planejamento Anual de objetivos, conteúdos e

avalições;
 Acompanhamento do Planejamento Anual no decorrer do ano;
 Orientação na elaboração de diagnósticos;
 Tabulação de resultados dos diagnósticos;
 Mapeamento das turmas conforme habilidades a serem

trabalhadas, constatadas nos diagnósticos;
 Planejamento do Projeto de Leitura. Criar ações para as aulas

remotas e presenciais;
 Organização da abertura do Projeto de Leitura e ações no decorrer

do ano;
 Reuniões coletivas semanais, organização do trabalho coletivo;
 Organizações de calendário no decorrer e final de bimestres;
 Acompanhamento na construção de Relatório individual do aluno;
 Organização de Conselhos de classe bimestrais;
 Organização e participação de reunião de pais bimestrais e

quando houver necessidades;
 Planejamentos e organizações de atividades para dias e semanas

temáticas conforme calendário da Secretaria;
 Planejamento de atividades para datas comemorativas com

objetivos pedagógicos;
 Desenvolvimento de projetos;
 Participação de reuniões externas de orientação, sendo um

multiplicador das informações na unidade escolar;
 Incentivo e participação da formação continuada do corpo

docente.

Ações
Junto à comunidade

escolar.

 Contribuir para o acesso dos alunos na plataforma;
 Orientação de pais e alunos sobre a plataforma, como fazer os

primeiros acessos e como enviar atividades;
 Orientar sobre os e-mails e senhas para uso da plataforma;
 Acompanhamento dos grupos de WhatsApp e da plataforma;
 Organização de distribuição de materiais (livros e apostilas);
 Acompanhamento no desenvolvimento das atividades, habilidades

e dificuldades dos alunos;
 Busca ativa pelos alunos sem retorno de atividades;
 Comunicação frequente com as famílias, orientando e expondo o

desenvolvimento e dificuldades dos alunos;



PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
ANOS FINAIS – 2021

Papel Assegurar o processo de ensino aprendizagem, é o guardião do currículo.

Atribuições

Estabelecer rotina de trabalho, articular, coordenar, acompanhar,

supervisionar, orientar, subsidiar o desenvolvimento do trabalho pedagógico

que se desenvolve no interior da escola, na perspectiva da realização

de um ambiente escolar que favoreça o desenvolvimento da

aprendizagem, da ética, da cidadania, a partir do fortalecimento

da gestão democrática e do trabalho coletivo.

Atividades
permanentes

 B
Busca ativa (ensino remoto);


Acompanhamento e assessoramento de professores, pais e alunos
quanto à utilização da plataforma Google Sala de Aula (ensino remoto);

 M
Monitoramento dos grupos de Whatsapp

 A
Atualizações de cadastro de e-mails e contatos dos professores;

 I
Informar no mural os atestados médicos

 E
Encaminhamento de informes

 I
Informar os alunos faltosos ou infrequentes

 O
Orientação, acompanhamento e execussão do planejamento anual;

 P
Participação nas reuniões com a gestão

 A
Acompanhar e motivar ações que buscam conscientização sobre os
temas: Inclusão, uso de drogas, água, exploração sexual, pessoas com
deficiência, consciência negra, entre outros

 S
Sugerir e acompanhar a execução de Projetos

 A
Acompanhar cronograma de reforço dos alunos com dificuldade de
aprendizagem

 C
Coordenar e acompanhar a realização de eventos.

 O
Observar direta ou indiretamente a prática pedagógica de cada
professor

 A
Acompanhar horário dos professores: entrada/saída/horário de lanche e



faltas
 O

Organizar horário na falta de professores
 O

Organizar o cronograma de provas e conteúdos
 A

Analisar e orientar a elaboração de provas
 S

Sugerir metodologias diferenciadas (filmes, jogos, livros e outros)
 A

Analisar resultado de diagnóstico
 P

Participação nas reuniões de Pais e Professores;
 A

Assistência à direção em assuntos pedagógicos e em atividades cívicas
e sociais

AÇÕES

 R

Reuniões para elaboração das atividades que nortearão a Semana

Pedagógica;

 Participação ativa na Semana Pedagógica;

 Criação e disponibilizar os modelos de planejamento anual, cabeçalhos,

informes e demais documentos para preenchimento pelos professores;

 Construção dos horários de aulas;

 Construção de planilhas de grade dos professores;

 Acompanhar e orientar o processo de inclusão de foto pelos alunos na

plataforma

 Acompanhamento do processo de diagnóstico das turmas

 Construção do “Carômetro”

 Participação na escola do professor conselheiro;

 Encontros para a elaboração da pauta para as coordenações coletivas;

 Elaboração do regimento escolar presencial e remoto;

 Implementação da rotina pedagógica;

 Participação nas reuniões de pais e mestres;

 Orientação e acompanhamento sobre o preenchimento dos relatórios de

classe e relatórios;

 Orientação aos professores em conjunto ou individual;

 Realização de palestra e oficinas com os pais dos alunos;

 Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos através, de registros



Plano de ação da coordenação

orientando os docentes para a criação de atividades diferenciadas e

direcionadas aos que tiverem desempenho insuficiente;

 Implementação de Projetos a serem trabalhados na escola;

 Projeto do Recreio

 Acompanhamento e avaliação dos projetos;

 Incentivar e prover condições para viabilização de projetos de leitura;

 Realizar visitas nas salas de aula para acompanhar a dinâmica

pedagógica e a interação professor-aluno, procurando ajudá-los nas

dificuldades, caso necessitem;

 Realização de formação continuada em serviço com os profissionais da

educação;

 Atualização do Regimento Escolar;

 Realização de palestra e oficinas com os pais dos alunos;

 Acompanhamento da execução da rotina pedagógica diária.

 Coordenação por áreas de conhecimento

Cronograma das atividades pedagógicas

AÇÕES

FE
VE

R
EI
R
O

M
AR

Ç
O

AB
R
IL

M
AI
O

JU
N
H
O

JU
LH

O

AG
O
ST

O

SE
TE

M
B
R
O

O
U
TU

B
R
O

N
O
VE

M
B
R
O

D
EZ

EM
B
R
O

Construção de
planilhas de grade
dos professores

X

Envio de modelos
documentos;

X

Eleição professor
conselheiro de
turma

X



Construção dos
horários de aulas

X

Inclusão de foto X

Carômetro X

Análise do
Diagnóstico Inicial

Envio do
cronograma de
provas e conteúdos

X X X X

Reuniões de pais X X X X

Formação
continuada

Atualização do
Regimento Escolar
– Ensino Remoto

X X

Estudo do PP

Projeto de Leitura

Projeto do Recreio

Coordenação por
áreas de
conhecimento



9.2.2- Organização pedagógica em ciclos para as aprendizagens

A instituição de Ensino até o ano de 2017 trabalhava com a organização em ciclos nos anos

iniciais. Em 2018 iniciamos o trabalho com os anos finais, implantando o 3º ciclo para as

aprendizagens, organizados em dois blocos: 1º - 6º e 7º anos; 2º- 8º e 9º anos. Para melhor

aprimoramento, à épóca, foram organizados temas para estudo nas coletivas semanais e a

decisão de fazer a transição de maneira paulatina e tranquila, aproveitando a experiência e

propriedade que os professores têm da sua maneira de ensinar. Não foi feito fazer de maneira

abrupta, mas de acordo com a maturação dos agentes educacionais em relação à prática

pedagógica da organização em Ciclos. Nosso objetivo maior será sempre a aprendizagem de

nossos educandos. Hoje (2021) ainda não nos propusemos a fazer uma avaliação aprofundada da

organização em ciclos para os anos finais. O efeito mais imediato, e já previsto, foi sentido este

ano com o elevado número de alunos nas series da retenção - 7º e 9º anos. Propomos uma

avaliação institucional sobre o 3º ciclo de aprendizagem em toda a rede pública de ensino do DF.

9.2.3- Estratégias para elevação Do Índice De Desenvolvimento Da Educação
Básica no CEF Bonsucesso:

 Colocar em prática todos os programas e projetos constantes nesta proposta pedagógica,

visando favorecer o desenvolvimento global do educando;

 Programar e desenvolver o trabalho pedagógico do Ensino fundamental séries iniciais (base),

visando melhorar deficiências cognitivas e disciplinares para que nas séries finais possam

avançar nos estudos de forma satisfatória;

 Redimensionar o projeto interventivo das séries iniciais e finais;

 Realizar bimestralmente reunião com professores das series iniciais para tomada de ações em

prol dos alunos com baixo rendimento e com problemas disciplinares;

 Redimensionar o Atendimento Educacional Especializado de Apoio a Aprendizagem, para que

possa atender os alunos com dificuldades de aprendizagem ou distúrbios e providenciar os

encaminhamentos necessários para atendimentos e diagnósticos dos mesmos;

 Implantar a horta escolar em parceria com a comunidade escolar durante todo o ano letivo;

 Promover bimestralmente atividades esportivas envolvendo alunos de 6º a 9º ano;

 Promover atividades de reforço nos anos iniciais dos componentes curriculares matemática e

português aos alunos que apresentam maiores dificuldades de avançar na aprendizagem;



 Estabelecer padrões de desempenho para todas as series ao final do ano letivo, de acordo

com as orientações curriculares, levando em consideração a realidade da escola e de cada

turma;

 Implantar sistema contínuo de acompanhamento e avaliação dos alunos com baixo rendimento

ao longo do ano letivo;

 Realizar diagnósticos bimestrais das turmas dos anos iniciais com vistas à intervenções;

 Realizar bimestralmente reunião com os pais dos alunos com baixo rendimento;

 Promover estudo coletivo mensalmente com os professores para formação continuada;

 Promover reuniões informativas e formativas com a comunidade bimestralmente;

 Promover anualmente eventos pedagógicos que envolvam toda a comunidade escolar;

 Promover palestras ou oficinas envolvendo a comunidade com temas que facilitarão o

relacionamento entre pais e filhos;

 Fortalecer junto ao Conselho Escolar a Associação de Pais e Mestres;

 Promover oficinas/palestras envolvendo todos os funcionários, com temas de interesse

comum;

 Elaborar e executar ações de intervenção da aprendizagem para alunos das séries finais com

defasagem idade/série e que apresentaram baixo rendimento no bimestre;

 Elevar gradativamente o índice de aprovação e diminuição da evasão escolar;

 Implantar a oficina matemática;

 Oferecer no mínimo dois passeios por turma durante o ano;

 Realizar reuniões para análise dos resultados das avaliações internas e externas;

 Analisar os indicadores e descritores das avaliações externas como Provinha Brasil, ANA e

Prova Brasil;

 Implementar, atendendo a realidade escolar, o programa Educação de Tempo Integral;

 Realizar reuniões semestrais para avaliação institucional.

9.2.4- Educação Infantil

Desde o ano de 2008, com a mudança do ensino fundamental de 9 anos e implantação do

Bloco Inicial de Alfabetização(BIA), o CEF Bonsucesso não mais oferta a Educação Infantil.

9.2.5- Bloco Inicial de Alfabetização



O Bloco de Iniciação a Alfabetização-BIA, correspondente ao 1º, 2º e 3º ano do ensino

fundamental tem a dimensão positiva de progressão continuada do processo de aprendizagem,

possibilitando a organização de um tempo maior para o desenvolvimento das competências que a

criança precisa construir. É necessário medidas e estratégias que promovam o alcance dos

objetivos proposto tais como:

 Diálogo com docentes e com a comunidade;

 Momentos de reflexão;

 Formação continuada;

 Trabalho coletivo;

O objetivo principal do BIA é estruturar o Ensino Fundamental para 9 anos, garantindo à

criança, a partir dos 6 anos de idade, a aquisição da alfabetização/letramento numa perspectiva

lúdica no seu desenvolvimento global.

A qualidade do trabalho pedagógico acontecerá dentro da Unidade de Ensino de maneira

compartilhada e monitorada pela equipe de direção e coordenação pedagógica.

Para alcançar os objetivos, que se propõem é necessário que as atividades pedagógicas

sejam baseadas nos princípios norteadores das ações implementadas pelo BIA, os quais são

imprescindíveis ao sucesso do aluno para a construção dos saberes. São atividades de suma

importância ao processo de alfabetização:

 Trabalho coletivo com reagrupamento;

 Trabalho com projeto interventivo;

 As quatro práticas de alfabetização (leitura e interpretação, análise lingüística, produção

de texto e sistematização para o domínio de código).

 Avaliação formativa.

9.2.6- Ensino Fundamental

O Ensino Fundamental destina-se a formação da criança e do adolescente, objetivando

o desenvolvimento de suas potencialidades como elementos de auto-realização e exercício

consciente da cidadania plena.

Não de pode deixar de considerar que é durante os primeiros anos de escolarização

que o aluno tem oportunidades de vivenciar experiências significativas de aprendizagem. O aluno

adquire experiências e amplia sua estrutura mental e emocional, apropria-se de novas de pensar e

agrega valores ao seu estilo de resolver problemas e compartilhar a afetividade. Alem disso

aprende a utilizar estratégias metacognitivas e desenvolve habilidades cada vez mais refinadas ao



longo do percurso escolar. Ele se prepara para exercer sua autonomia em direção a tarefas sociais

e afetivas que o conduzirão à juventude bem sucedida e à vida adulta de sucesso. Durante o

percurso no Ensino Fundamental, o aluno tem a oportunidade de se conhecer e conhecer os

outros em espaços de socialização próprios dessa fase de desenvolvimento.

O Ensino Fundamental, representado pelos milhares de alunos que totalizam a maior

parcela de matriculas, deve ser compreendido como um celeiro de fomento dos novos paradigmas

de sucesso e excelência na educação.

A LDB, em seu artigo 32, com a redação dada pela Lei nº 11274/2006, afirma que o

Ensino Fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na instituição educacional

pública, iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão,

mediante:

 A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes

e dos valores em que se fundamenta a sociedade;

 O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;

 O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de

tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

9.2.7- Educação Inclusiva

O aluno com necessidades educacionais especiais é aquele que apresenta, em comparação

com a maioria das pessoas, significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais decorrentes

de fatores inatos ou adquiridos de caráter permanente.

A educação Especial tem sido definida em nosso país segundo uma perspectiva mais ampla

que ultrapassa a simples concepção de atendimento especializado tal como vinha sendo a sua

marca nos últimos tempos, é necessário evitar considerar a Educação Especial como um

subsistema à parte e reforçar sim o seu caráter interativo na educação geral, pois a mesma a partir

da nova LDB tem enfoque interativo. A escola possibilitará aos Alunos com Necessidades

Educacionais Especiais (ANEE) desenvolver suas competências, ultrapassando os limites de sua

situação se dando desde a Educação Infantil ate a conclusão do Ensino Fundamental de 9 anos.

Cabe a escola propiciar suporte especial junto a Secretaria de Estado de Educação para que

os alunos vençam suas limitações, tornando o ambiente escolar acolhedor, em que todos atendam

o aluno com necessidade especial, auxiliando seu trabalho de superação ajudá-los a criar uma

auto-imagem positiva e uma visão de mundo realista e possibilidade de auto-aceitação.



A escola assegurará aos alunos com necessidades especiais:

 Acesso e permanência igualitária;

 Identificação das necessidades educacionais especiais para justificar a priorização dos

recursos e meios para oferecer a educação;

 Flexibilidade da organização e do funcionamento da escola para atender a diversidade dos

alunos;

 Currículos, métodos, técnicas e recursos educativos específicos para atender as suas

necessidades;

 Trabalho específico para aqueles que não puderam atingir o nível exigido para a série, em

virtude de suas deficiências, tais como:

1. Projetos interventivos específicos;

2. Atendimento do serviço de Apoio especializado;

3. Adequação curricular;

4. Encaminhamento para profissionais da área de saúde quando necessário.

O direito a uma vida plena e o usufruto da cidadania não lhe pode ser negado, cabe a

escola fazer valer esse direito que é garantido por Lei. Para os demais alunos também será dada a

oportunidade de conviver com as diferenças aceitá-las e acima de tudo aprender a respeitar o

próximo como um todo, fortalecendo a vivência de valores humanos como a solidariedade e a

cooperação.

9.2.8- Serviço especializado de apoio à aprendizagem e Sala de Recursos

O atendimento de Apoio à aprendizagem constitui-se um serviço especializado aos alunos

que apresentam dificuldade de aprendizagem, de caráter temporário ou permanente. O

atendimento é voltado aos alunos que apresentam comportamentos adversos e dificuldades de

aprendizagem. Tendo como objetivo principal, promover a melhoria na qualidade de ensino a

esses alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou necessidades educacional

especiais, por meio do serviço de apoio pedagógico especializado.

O atendimento dos alunos do CEF Bonsucesso é realizado através de uma equipe

itinerante, composta por uma pedagoga e uma professora da sala de recursos, de acordo com as

orientações contidas no Regimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

Para desenvolvermos um trabalho diferenciado, exigido por algumas situações, partiremos

dos seguintes pontos relevantes:



 Identificação por parte do professor dos alunos que necessitam de atendimento

especializado e diagnóstico;

 Análise e diagnose da situação do aluno por parte da pedagoga do polo;

 Acompanhamento do aluno, seja em procedimentos didáticos, seja quando é necessário

encaminhamento a profissional especializado;

 Realização de oficinas, grupos de estudos com pais, professores e alunos, bem como

realizar adequações curriculares de pequeno ou grande porte, quando for necessário;

 Encaminhamento para sala de recursos de alunos que apresentarem NEE.

Em 2018 atendemos 09 alunos diagnosticados com TDAH e 02 alunos diagnosticados com

DI e 01 aluno diagnosticado DPAC. Os alunos com deficiência intelectual, de acordo com a

orientação e acompanhamento do serviço especializado de apoio à aprendizagem, terão

metodologias, estratégias e avaliações diferenciadas de acordo com a adequação curricular.

O atendimento na sala de Recursos dos alunos do CEF Bonsucesso é realizado através de

uma profissional itinerante, duas vezes por semana, de acordo com as orientações contidas no

Regimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Seção IV página 27/28. Realizando um

trabalho articulado com o serviço especializado de apoio a aprendizagem e instituição.

A tabela contendo o Plano de ação articulado do SEAA e SR estão realcionados a seguir:

1- IDENTIFICAÇÃO

UE: CENTRO ENSINO FUNDAMENTAL BONSUCESSO
Telefone: 9 9147 1460

Diretor(a): Elisregina Ferreira da Silva Matrícula/SEEDF:

Vice-diretor(a): Ambrósio Pereira da Silva Neto Matrícula /SEEDF:

Quantitativo de estudantes: 467 alunos Nº de turmas: 18 Turno(s)

de atendimento: Diurno: (Matutino/Vespertino )

Etapas/modalidades: Ensino Fundamental

Serviços de Apoio: Sala de Recursos (X ) Orientação Educacional ( X ) Sala de Apoio à
Aprendizagem ( ) Outro: __________

SEAA: Pedagoga(o): Mara Liana Pinto da Silva Matrícula /SEEDF : 300581x

Psicóloga(o): Não tem

Tel: (61) 9 9218 0349 (WhatsApp)

email: maraliana.silva@se.df.gov.br e33 maraliana37@gmail.com



2- Eixos Norteadores:

1. Coordenação Coletiva
2. Observação do contexto escolar
3. Ações voltadas à relação família-escola
4. Formação continuada para os professores
5. Reunião EEAA/SEAA
6. Planejamento EEAA
7. Reunião com a Gestão Escolar
8. Estudos de caso
9. Conselhos de Classe
10.Projetos e ações institucionais



Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/
Eixos: 1-Coordenação Coletiva
Acompanhamento do Processo Ensino Aprendizagem

Ações/Projetos
/Demandas

Objetivo Procedimentos Cronograma Profissionais
Envolvidos

Avaliação (meios
de verificação)

1-
Coordenação
Coletiva
remota

Participar e
colaborar em
conjunto com
os demais
profissionais
da instituição
educacional
Cef.
Bonsucesso,
na
coordenação
pedagógica
coletiva,
valorizando
os saberes
dos
profissionais
envolvidos e
a partir deles
revitalizar as
reflexões das
concepções
pedagógicas
e
operacionaliz
ação das
ações
planejadas.

Reunião de
discussão das
prévias da pauta
pra a coordenação
coletiva com os
Gestores/Equipe
pedagógica
(SEAA- SOE -SR),
Meet.
Estudos regulares
de documentos
norteadores da
SEEDF;
Levantamento
das demandas da
semana na
realização do
trabalho
pedagógico.
Planejamento,
construção e
edição da pauta,
das principais
decisões tomadas
e etc.
Preparação de
Material para
apresentação/For
mação de
professores
conforme a
demanda.

Regularment
e às
quartas
feiras, ou
quando
convocada
nessa
modalidade,
durante a
pandemia/
trabalho
remoto, ou se
fizer
necessário.

Equipe
Diretiva:
Diretor;
Vice-diretora,
Supervisora;
Coordenador
a;
Pedagoga
SEAA,
Orientador
Educacional;
Prof º. AEE,
Profissionais
de Apoio e
Professores;
Secretária
Escolar
(quando
necessário).

Planejamento,
construção e
edição da pauta;
Registros da
síntese das
principais
decisões
tomadas na
coordenação
coletiva
realizada;
Divulgação nos
meios de
comunicação da
Escola para
acesso dos
educadores;
Gravação da
reunião, quando
necessário/possí
vel.

Avaliação:
Durante todo o
processo através
de análise
bimestral das
tomadas de
decisões de toda
equipe
pedagógica.

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/
Eixos: 2- Observação do contexto Escolar
Acompanhamento do Processo Ensino Aprendizagem

Ações/Projet
os/Demanda

s

Objetivo Procedimento Cronograma Profissionais
Envolvidos

Avaliação

1-Acompanh
ar
estudantes e
professores
no retorno às
aulas
virtuais.

Conhecer a
dinâmica das
aulas virtuais;
compreender
as
dificuldades
de acesso
ensino
mediado pela
tecnologia;
elaborar

Pesquisa na
coordenação
coletiva das
dificuldades
apresentadas
pelos
professores
(Google form);
entrevistas
individuais com
professores;

Será contínua
processual
observando-se
mudança ao
longo do ano
escolar.

Professores,
Pedagoga,
orientadora
educacional,
Equipe
Gestora

Suporte pedagógico no
planejamento das
ações dos professores
de adequação curricular
na Plataforma e demais
diretrizes de acordo
com a
SEEDF/CRE/UNIEB.
Acesso dos alunos na
Plataforma;
Realização e entrega



estratégias de
assessoria
aos
professores e
principalment
e aos alunos
e familiares
da
comunidade
escolar.

Testagem da
Plataforma;
grupos de
whatsApp da
turma.

das atividades
impressas;
Tira dúvidas dos
professores nos chats
da Plataforma e grupos
de WhatsApp das
turmas;
Construção de informes
gerais, vídeos e demais
orientações e suportes
necessários.
Avaliação:
Participação e acesso
dos professores e
demais profissionais
da educação, afim da
participação dos
acessos tecnológicos
dos estudantes e
familiares.

2-
Acompanhar
as
expectativas
dos
docentes
quanto a
inclusão
educacional
dos
estudantes
em situação
de
vulnerabilida
de social e
pedagógica.

Contribuir
com os
professores
nas
situações
específicas
do apoio a
aprendizage
m de alunos
que no
processo
educacional
estejam
apresentand
o
desmotivaçã
o,
dificuldades
de acesso.

Busca ativa
dos
estudantes e
suporte
pedagógico no
sistema
remoto, por
meio dos
levantamentos
dos grupos de
WhatsApp,
Plataforma.

Será contínua
processual
observando-se
mudança ao
longo processo
educacional.

Pedagoga,
Orientadora
Educacional,
Professores,
Equipe
Diretiva.

Relato da presença
quinzenal dos
estudantes via
professores das
disciplinas; ou a
qualquer tempo;
Contato por telefone
ou whatsApp da
família/estudante em
busca ativa;
Análise da evolução
das sugestões
pedagógicas e o
alcance desses
estudantes.
Participação familiar

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/
Eixos: 3: Ações voltadas à relação família-escola
Acompanhamento do Processo Ensino Aprendizagem

Ações/Projetos/
Demandas

Objetivos Procedimentos Profissionais
Envolvidos

Cronograma Avaliação

1) Atendimentos
as famílias e
estudantes de
forma remota

Acolher as
famílias para
auxiliar no
processo de
ensino
aprendizagem
dos
educandos, no
contexto da
participação
efetiva no
processo

Busca ativa
para
sensibilizar às
famílias na
participação
no processo
educacional
de seus filhos,
por meio no
ambiente
virtual de
aprendizagem,

Equipe diretiva
pedagógica
Orientadora
SOE
Pedagoga
SEAA

Diariamente no
atendimento de
Teletrabalho,
enquanto durar
a pandemia e
grupos
específicos de
pais quando
necessário,
disponível em
todo ano
escolar.

Ligações
Telefônicas,
Registro de
conversas nos
individuais ou
nos grupos de
turmas do
WhatsApp.

Avaliação:
Demanda e
devolutiva



Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/
Eixos: 3: Ações voltadas à relação família-escola
Acompanhamento do Processo Ensino Aprendizagem

Ações/Proje
tos/Demand

as

Objetivos Procedimentos Profissionais
Envolvidos

Cronograma Avaliação

2) Canal de
comunicaçã
o virtual
com os
alunos e
famílias

Utilizar os
canais de
comunicação
tecnológica
para
orientar/apoiar
as famílias nas
questões
socioemociona
is, rotinas de
estudos, e

Sala de Apoio
virtual do
SEAA/SOE/S
R;
WhatsApp;
Material:
vídeos,
informativos,
no google sala
de aula.
Grupos

Pedagoga
SEAA
Orientadora
SOE
Equipe diretiva
e pedagógica.

Publicações de
materiais nos
âmbitos
abordados nos
objetivos,
segundo a
frequência
necessária,
diariamente ou
até
semanalmente,

Acesso dos
materiais
disponibilizados a
professores e
estudantes nos
meios
tecnológicos;
Ligações
Telefônicas;
Registro de
conversas nos

remoto. via ligações
telefônicas,
linhas de
transmissão,
WhatsApp
pessoal e
grupos de
turma.

realizada.
Esclarecida,
encaminhada,
e orientada de
acordo com as
soluções
possíveis.

Diminuir as
dificuldades e
queixas
escolares do
processo
educacional
dos estudantes
que
apresentem
dificuldades no
uso das
tecnologias de
ensino, ou
acesso a elas:
assegurando o
processo do
ensino
aprendizagem,
por
alternativas
possíveis para
o
desenvolvimen
to das
habilidades e
competências
socioemociona
is e
curriculares
desses
sujeitos.

Escuta e
orientações às
famílias e
estudantes em
necessidade
de suporte ao
uso da
Plataforma:
google sala de
aula,
atividades
impressas
para o
acompanhame
nto dos
estudantes no
retorno as
aulas virtuais;
Criação de
vídeos e
informes
esclarecedores
e de passo a
passo para
instrução das
famílias.

Equipe diretiva
pedagógica;
Professores.
Orientadora
SOE
Pedagoga
SEAA

Acompanhame
nto
Individualmente
da família, ou
de grupo de
famílias,
quando
necessário,
disponível em
todo ano
escolar

Ligações
Telefônicas,
Conversas
nos
individuais ou
nos grupos de
turmas do
WhatsApp.



aprendizagem
dos
educandos, no
contexto
remoto.

específicos de
pais quando
necessário, se
possível
google-meet.

e segue
em todo ano
escolar
enquanto durar
o trabalho
remoto.

individuais ou nos
grupos de turmas
do WhatsApp.

Diminuir as
ansiedades e
queixas
escolares do
processo
educacional
dos estudantes
que
apresentem
dificuldades no
uso das
tecnologias de
ensino, ou
acesso a elas:
assegurando o
processo do
ensino
aprendizagem,
por
alternativas
possíveis para
o
desenvolvimen
to das
habilidades e
competências
socioemociona
is e
curriculares
desses
sujeitos.

Escuta e
orientações às
famílias e
estudantes em
necessidade
de suporte ao
uso da
Plataforma,
atividades
impressas
para o
acompanhame
nto dos
estudantes no
retorno as
aulas virtuais;
Criação de
vídeos e
informes
esclarecedore
s e de passo a
passo para
instrução das
famílias.

Equipe diretiva
pedagógica;
Professores.
Orientadora
SOE
Pedagoga
SEAA

Acompanhame
nto
Individualment
e da família, ou
de grupo de
famílias,
quando
necessário,
disponível
durante todo
ano escolar.

Ligações
Telefônicas,
Registro de
conversas nos
individuais ou nos
grupos de turmas
do WhatsApp.
Esclarecimentos
na Plataforma

Avaliação:
Demanda e
devolutiva
realizada.
Esclarecida,
encaminhada, e
orientada de
acordo com as
soluções
possíveis.

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/
Eixos: 4-Formação continuada os professores
Acompanhamento do Processo Ensino Aprendizagem
Ações/Proje
tos/Demand
as

Objetivo Procedimentos Profissionais
Envolvidos

Cronogram
a

Avaliação

1-Formação
continuada
na escola
com temas
demandado
s pelas
diretrizes da
SEEDF/
CRE-Planalt
ina/Unieb,
pelas
necessidad
es dos
docentes, e
análise da

Instrumentaliza
r a equipe
escolar com
estudo,
planejamento,
operacionaliza
ção e
avaliação das
ações de
ensino
intencionalmen
te planejadas,
continuamente
no
conhecimento

Seguir as
orientações e
sugestões da
Cartilha de
Acolhimento
SEDF
Divulgação de
aplicativos e
vídeos de
suporte as
novas
tecnologias;
Estudo e
preparo pra a
formação

SEAA -
Pedagoga
SOE –
Orientação
Educacional
SR – Sala e
Recursos

Na semana
pedagógica:
Março2021;
Nas
coordenações
pedagógicas
coletivas,
durante todo o
ano escolar
segundo a
demanda.
Semanalmente
em grupos de
WhatsApp dos
Professores;

Pesquisa/
Divulgação e
Elaboração
Materiais para a
apresentação de
formação remota;
Convite a
profissionais da
rede para uma
abordagem
temática de
interesse do
grupo;
Conversas de
WhatsApp;



Equipe de
Apoio de
maneira
remota.

pedagógico e
psicológico
relacionado ao
processo de
ensino e
aprendizagens
; relações
interpessoais
no contexto
escolar, e
motivação
para o trabalho
docente,
saúde mental e
emocional em
tempos de
Pandemia;
Teletrabalho e
aulas não
presenciais.

continuada de
professores,
sites da EAPE,
Educacionais
e etc.
Levantamento
de demandas
do interesse
dos docentes
via google
Forms;
Momentos
reflexivos nas
coletivas de
forma
suscinta,
porém sempre
nos colocando
nos espaços e
disponíveis ao
suporte
necessário/pos
sível.

Reuniões via
google meet
Equipe de apoio
(EEAA,SOE e
AEE) suporte na
ação;
Divulgação de
Slides e materiais
de Estímulos
motivacionais,
cuidados com a
saúde mental e
física
Avaliação: Suprir
a demanda
solicitada com os
informes ou
capacitação
possível.

Divulgar as
cursos e lives
de Formação
continuada da
EAPE,
SEEDF,GSEA
A e outros
seguimentos
educacionais
ou da Rede de
Proteção a
Criança e
Adolescentes.

Compartilhar e
incentivar com
os colegas
docentes a
informação de
formações
on-line,
gratuitas na
formação
profissional e

EAPE
SEEDF
GSEAA
SOE
SEAA

Conforme a
disponibilidade
das instituições
Parcerias em
divulgar e
realizar os
cursos e lives
de formação ao
professor.

Divulgação dos
links de acessos
a cursos e lives;
Dentro do
possível perceber
a inclusão do
professores nos
processos de
formação
ofertado on line.

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/
Eixos: 5-Reunião EEAA/SAA Intermediária ou GSEAA
Acompanhamento do Processo Ensino Aprendizagem
Ações/Projetos/
Demandas

Objetivo Procedimento
s

Cronograma Profissionais
Envolvidos

Avaliação
(meios de
verificação)

1- Reunião de
Coordenação
Intermediária
EEAA/SEAA
remota.

Participar,
fortalecer o
aprendizado
nas dimensões
e eixos de de
atuação do
SEAA na
unidade
escolar Cef.
Bnsucesso por
meio da
Coordenação
Intermediária
EEAA/SEAA

Participar da
Reunião da
coordenação
Intermediária
via google
meet.
Estudos
regulares de
documentos
norteadores
da
SEEDF/GSEA
A e outros
necessários;

Regularmente
às
sextas feiras,
ou quando
convocado,
nessa
modalidade
enquanto
durante a
pandemia, ou
se necessário.

Coordenação
Intermediária
do SEAA/SAA;
GSEAA;
Pedagogos e
Psicólogos da
Regional de
Planaltina, e
outros
participantes
convidados.

Pauta da
coletiva
Integrada
Orientações
normativas e
outros
materiais no
grupo do
WhatsApp no
SEAA;
Divulgação
dos materiais
produzidos
pelas EEAA,



Planaltina DF. Compartilhar
de cada
pedagogo
sobre os
assuntos
abordados na
coletiva
incluindo a
qualquer
tempo o
levantamento
das demandas
desafios
enfrentados
na escola para
suporte de
ações, etc.
Troca de
experiencias
dos caminhos
possíveis
encontrados
nas unidades
escolares e de
material
produzidos,
etc.

durante o
trabalho
remoto
(ideias, troca
de
conheciment
os, etc);
Gravação da
reunião,
quando
necessário/p
ossível.

*Avaliação:
Durante todo
o processo
do trabalho
das EEAA
nas unidades
escolares/Co
ordenação
Intermediária
/GSEAA.

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/
Eixos: 6-Planejamento EEAA

Acompanhamento do Processo Ensino Aprendizagem

Ações/Projeto
s/Demandas

Objetivo Procedimento
s

Cronograma Profissionais
Envolvidos

Avaliação

1- Reformular
o de Plano de
ação do SEAA
no contexto
das atividades
Escolares não
Presenciais
/2021

Reformulação
do documento
norteador das
ações na
escola, as
quais
influenciam a
rotina
pedagógica
da escola do
serviço dentro
das suas
dimensões e
eixos de
atuação.

Revisitação
do Plano
elaborado
presencial
para 2020;
Estudos de
documentos
norteadores
da SEEDF;
Levantamento
das
demandas
para
realização do
trabalho do
SEAA no
contexto das
atividades
pedagógicas e
administrativo
de forma
remota;
Orientação da

De Março a
Maio,
reformulação

Pedagoga
SEAA,
Coordenação
Intermediária;
Pedagogas de
outras
unidades
escolares com
a troca de
experiências;
Suporte da
Gerencia
SEAA.
Apoio
integrado da
equipe
especializada
de apoio local
da UE /AEE e
SOE.

Planejamento,
reconstrução e
edição do
documento;
Registros das
sínteses das
principais
orientações e
documentos
norteadores do
SEAA e dos
materiais do
trabalho não
presencial pela
SEEDF;
Divulgação das
ações junto a
equipe diretiva
pedagógica.

Avaliação
constante junto a
equipe diretiva, a



coordenação
intermédiaria,
sugestões e
apoio;
Troca de
experiencias
com colegas
da regional e
de outras
escolas.

rede de apoio
integrada da UE;
Coordenação
Intermediária
nas capacitações
direcionamentos
as propostas
inseridas nesse
plano quanto a
concretização e
alcance dos
objetivos e
resultados para
aplicação e
ajustes.

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/
Eixos: 6-Planejamento EEAA
Acompanhamento do Processo Ensino Aprendizagem

Ações/Projeto
s/Demandas

Objetivo Procedimento
s

Cronograma Profissionais
Envolvidos

Avaliação

2-Criação de
Sala virtual
integrada
SEAA/SOE/S
R; devido a
demandas do
contexto das
atividades
Escolares não
Presenciais.

Oportunizar
canais de
comunicação
entre
professores,
estudantes,
registro de
ações do
SEAA na
Unidade de
Ensino.

Estudo de
ferramentas
tecnologias
para criação
da sala virtual
e demais
canais quando
possível e
necessário;
Criação de
sala virtual na
Plataforma
Google;
Alimentar a
Sala Virtual
com materiais
de suporte
pedagógico
e
socioemocion
al;
Estudos e
Reflexões
sobre as
concepções
educacionais
em
movimento
dentro desse
contexto das
atividades
escolares não
presenciais.

Durante todo
o processo
educacional
não presencial
com
possibilidades
de
reavaliações
de suas
práticas e
aplicabilidade
s.

Pedagoga
SEAA,
Orientadora
Educacional
SOE
Sala de
Recursos SR.

Coordenação
Intermediária;
Pedagogas de
outras
unidades
escolares com
a troca de
experiências;
Suporte da
Gerencia

Planejamento,
reconstrução e
edição do
documento;
Registros das
sínteses das
principais
orientações e
documentos
norteadores do
SEAA e dos
materiais do trabalho
não presencial.



3-Reunião
Integrada com
os serviços
especializado
s da Equipe
de Apoio e
Direção do
Cef.
Bonsucesso,
de forma
remota.

Fortalecer os
serviços e as
ações
integradas
com
contribuições
desses
profissionais
dentro da UE.

Levantamento
das
demandas de
cada serviço;
Apresentação
de propostas
ou construção
de caminhos
pedagógicos;
Definições de
contribuições
nas ações
elencadas
para um
trabalho
colaborativo.
Troca de
experiencias e
aprendizagen
s dos
serviços.

Mensal ou de
acordo com as
demandas.
Enquanto
seguir as
aulas não
presenciais.

UE
/AEE/SEAA/
SOE/SR

Construção de
pauta;
Partilhar de salas
virtuais;
Conversas de
direcionamentos no
grupo pedagógico.
Engajamento dos
Serviços nas ações
integradas.
Avaliação constante
junto a equipe
diretiva, a rede de
apoio integrada da
UE; nos
direcionamentos as
propostas inseridas
e estratégias
elaboradas e
concretização com a
verificação do
alcance dos
objetivos e
resultados para
redefinição e
ajustes.

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/
Eixos: 6-Planejamento EEAA
Acompanhamento do Processo Ensino Aprendizagem

Ações/Projeto
s/Demandas

Objetivo Procedimento
s

Cronograma Profissionais
Envolvidos

Avaliação

4-Estruturaçã
o das ações
do SEAA no
contexto das
atividades
Escolares não
Presenciais
-2021

Desenvolver
as ações do
SEAA,
adequadas as
dimensões e
eixos de
atuação no
contexto
remoto.

Formação
profissional
em cursos e
Live da EAPE,
GSEAA,
SEEDF,
Coordenação
Intermediária
Planaltina e
outros órgãos
educativos ou
da Rede de
proteção à
criança e
adolescentes,
por google
meet,
Youtube,
Instagram,
Facebook etc.
* Revisitação
dos
documentos e
materiais
norteadores
do SEAA,
incluindo os

Durante todo
o ano escolar,
enquanto
durar as
demandas da
pandemia
dentro do
contexto
escolar.

Pedagoga
SEAA
Serviços
Especializado
s Integrados
da unidade
de ensino.
(SOE/AEE)
Coordenação
Intermediária;

Planejamento
semanal, e
reconstrução das
ações do SEAA;
* Revitalização do
Plano de Ação no
contexto das
atividades escolares
não presenciais;
Parceria com a
Equipe Diretiva,
Professores,
Serviços
Especializados da
UE: (SR/SOE);
Busca e aplicação
das orientações da
Coordenação
Intermediária e
GSEAA;
Escuta ativa a
professores e
estudantes/famílias;
Divulgação das
ações junto a
comunidade escolar
no âmbito de apoio



planos,
portarias da
SEEDF para o
trabalho
escolar no
contexto das
atividades não
presenciais;
Reuniões
semanais
junto a Gestão
Escolar;
Participar das
Coletivas para
assessoria ao
trabalho
pedagógico
da escola
remotamente;
Atendimento
virtual em
grupos de
whatsApp a
professores e
estudantes no
suporte ao
processo
educacional
não
presencial;
.

socioemocional e
educacional;
Avaliação: constante
junto a equipe
diretiva, a rede de
apoio integrada da
UE; Coordenação
Intermediária,
estudantes e
famílias nas
estratégias e
alcance dos
objetivos e
resultados para
redefinição e
ajustes.

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/
Eixos: 7 - Reunião com Gestão Escolar
Acompanhamento do Processo Ensino Aprendizagem
Ações/Proje
tos/Demand

as

Objetivo Procedimento
s

Cronograma Profissionais
Envolvidos

Avaliação (meios de
verificação)

1-
Participaçã
o de
reuniões
regulares
para
discussões
pedagógica
s nas
atividades
não
presenciais
de forma
remota.

Colaborar em
conjunto com
os
profissionais
da instituição
educacional:
Cef.
Bonsucesso,
nas
discussões e
construções
norteadores
das atividades
pedagógicas
não
presenciais no
contexto da
referida
unidade

Reunião com
o Gestores
Vice Diretora
e Supervisora;
(Coordenador
a, SOE,
Pedagoga
SEAA), Meet,
Grupo de
WhatsApp
Estudos de
documentos
norteadores
da SEEDF;
Levantamento
das
demandas
pedagógicas
da escola;

Diariamente
no grupo
Pedagógico
da escola de
WhatsApp, de
forma remota
em quanto
durar a
pandemia.

Equipe
Diretiva:
Vice-diretora,
Supervisora;
Coordenadora
;
Pedagoga:
SEAA
Orientadora
Educacional:
SOE
Sala de
Recursos: SR
Secretária
Escolar.

Planejamento,
construção e edição da
pauta;
Registros da síntese
das principais decisões
tomadas na coletiva
realizada; e
Divulgação nos meios
de comunicação da
Escola para acesso dos
educadores;
Gravação da reunião.
Avaliação: Análise
semanal da aplicação
das decisões e
esclarecimentos,
diretrizes dos
posicionamentos da
SEEDF; abertura de



escolar. Apoio no
planejamento,
construção de
pautas para
as coletivas,
direcionament
os aos
professores
para
sugestões e
decisões
democrática;
levantamento
de queixas e
demandas;
informativos
criativos para
os grupos de
whatsApp de
professores, e
famílias/aluno
s (quando
necessários)
Levantamento
das
demandas
dos
estudantes e
família e
encaminhame
ntos
necessários.

diálogo com os
professores etc.

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/
Eixos: 08- Estudo de Caso na UE
Acompanhamento do Processo Ensino Aprendizagem

Ações/Projeto
s/Demandas

Objetivo Procedimento
s

Cronograma Profissionais
Envolvidos

Avaliação (meios de
verificação)

Participação
nas
discussões
que envolvem
casos
específicos de
estudantes
dentro do
processo de
ensino remoto
na unidade de
ensino, apoio
da Unieb,
anos iniciais e
Finais.

Colaborar em
conjunto com
os
profissionais
da instituição
educacional,
nas
discussões e
estratégias e
buscas ativas
para a
inclusão do
estudante no
processo de
atividades
escolares não
presencial.

Reunião com
o Gestores e
coordenação
pedagógica,
SOE,
Pedagoga
SEAA;
Discussão nas
coordenações
coletivas no
olhar dos
professores:
Meet, Grupo
de WhatsApp,
Apoio no
planejamento,
construção de
pautas para as
coletivas,

Semanalment
e segundo as
demandas
que forem
surgindo de
forma remota
em quanto
durar a
pandemia.

Equipe
Diretiva:
Vice-diretora,
Supervisora;
Coordenadora
;
Pedagoga
SEAA,
Orientador
Educacional:
SOE

Planejamento,
construção e edição
da pauta;
Registros da síntese
das principais
decisões tomadas na
coletiva realizada; e
Divulgação nos meios
de comunicação da
Escola para acesso
dos educadores;
Gravação da reunião.
Avaliação: Análise
semanal da aplicação
das decisões e
esclarecimentos,
diretrizes dos
posicionamentos da
SEEDF; abertura de



Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/
Eixos: 10- Projetos e Ações Institucionais
Acompanhamento do Processo Ensino Aprendizagem

direcionament
os aos
professores
para
sugestões e
decisões
democrática;
levantamento
de queixas e
demandas.

diálogo com os
professores etc.

Dimensão: Mapeamento Institucional /Assessoria ao Trabalho Coletivo/
Eixos: 09- Conselho de Classe
Acompanhamento do Processo Ensino Aprendizagem
Ações/Projetos/
Demandas

Objetivo Procedimentos Cronograma Profissionais
Envolvidos

Avaliação (meios
de verificação)

Participação no
Conselho de
Classe nas
discussões e
avaliações que
envolvem o
acompanhame
nto pedagógico
dos estudantes
dentro do
processo de
ensino remoto.

Colaborar em
conjunto com
os
profissionais
da instituição
educacional
nas
discussões e
estratégias,
buscas ativas
para a
inclusão do
estudante no
processo de
atividades
escolares
não
presencial e
os possíveis
desenvolvim
entos dentro
das
aprendizage
ns
significativas
na
finalização
de cada
bimestre.

Discussão nas
coordenações
coletivas no olhar
dos professores:
equipe dos serviços
especializados da
UE, Equipe Diretiva:
Meet, Grupo de
WhatsApp, de
maneira continua e
gradual.
Levantamento do
mapeamento do
acesso dos
estudantes a
Plataforma/ ou
atividades
impressas,
devolutivas dos
alunos.
Levantamento das
demandas
relacionados por
meio das buscas
ativas dos
estudantes e
famílias e
encaminhamentos
necessários.
Atendimento as
famílias das
dificuldades
enfrentadas e
soluções
encontradas/possív
eis.

Ao final de
cada
bimestre de
forma
remota
enquanto
durar a
pandemia.

Equipe
Diretiva:
Coordenadora
;
Pedagoga
SEAA,
Orientador
Educacional
SOE
Professores e
Sala de
Recursos;

Levantamento
das demandas de
atividades e
retorno dos
estudantes
Plataforma/materi
al impresso.
Participação no
atendimento
avaliativo e
interventivo e
projeto remoto do
SEAA,

Avaliação:
Análise com olhar
sensível diante
dos desafios
enfrentados.



Ações/Projetos/
Demandas

Objetivo Procedimentos Cronograma Profissionais
Envolvidos

Avaliação (meios
de verificação)

1- Participação
do Projeto
Cestas
Solidária

Oportunizar uma
acolhida as
famílias em
situação de
vulnerabilidade e
risco social para
as famílias
identificadas na
UE, com apoio
dos professores,
e
encaminhamento
s a rede de
proteção social.

De forma
voluntária o
grupo de
professores e
demais
servidores
participam com
doações para
composição de
Cestas
solidárias.

Mensalmente
e nesse
período de
pandemia
mais
vulnerável.

Equipe
Diretiva:
Coordenadora
;
Pedagoga
SEAA,
Orientador
Educacional;
Secretária
Escolar;
Professores.

Avaliação: Apoio
às estudantes por
meio do suporte
solidário de cestas
básicas as famílias
de vulnerabilidade e
risco social.

2 - Você é o
Personagem
Principal de sua
História

Desenvolver o
auto
conhecimento,
praticas de
melhores atitudes
e habilidades
para demonstrar
empatia,
autoestima,
autocuidado,
manter relações
sociais positivas,
e tomar decisões
de maneira
responsável,
para consigo e
para o outro.

os alunos
encaminhados
ao PAIQUE,
terão um
encontro
semanal pelo
aplicativo meet.
Onde terão
acesso a
vídeos , bate
papos e
orientações de
cada tema
abordado em
caráter de
atuação de
suas próprias
atividades
propostas como
atores principais
das atividades
desenvolvidas.

Semanalment
e no período
de quatro
meses.
Abertura na
primeira
semana do
mês de
junho.

Pedagoga
-SEAA
Convidados:
Direção/SOE/
SEAA e
Professores.

Avaliação: Será
por meio de
observação direta;
mudanças de
postura de
pequenos hábitos e
principalmente por
meio de materiais
produzidos pelos
próprios alunos.
Como por exemplo:
vídeos, áudios e
confecções de
matérias
pedagógicos.

3-RESPONSÁVEIS PELA ELABORADO DO PLANO DE AÇÃO DO SEAA NO CONTEXTO DAS ATIVIDADES
NÃO PRESENCIAIS/2021
3.1: Pedagogo(s/as) Responsável/matrícula:
3.2 Equipe Gestora da Unidade Escolar: Responsável e Matrícula:

4- REFERÊNCIAS
Projeto Pedagógico do Centro n, versão 2020.
SEEDF. Orientação Pedagógica das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem, 2010.
SEEDF. Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, Fevereiro de 2015 e
alterações 2019.
PORTARIA Nº 03, DE 06 DE JANEIRO DE 2020, atuação dos Servidores Integrantes da Carreira de Magistério
SEEDF, Diretrizes de Avaliação Educacional 2014-2016.
Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas não presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;
Plano de Gestão de Pessoas da SUGEP; Portaria nº 133/2020;
Circular nº 137/2020 e 151 (com normativas específicas de cada etapa);
Plano de Ação e Guia de Acolhimento à Comunidade Escolar, Circular nº 141/2020 e Circular nº 16/2020 da SINOVA.
Orientações ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA, Circular nº 172/2020 – SEE/SUBEB
Orientações a Rede Pública de Ensino para o Registro das atividades/2021

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Coordenação Regional de Ensino de Planaltina
Gerência de Educação Básica

SALA DE RECURSOS – 2021

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL BONSUCESSO
Sala de Recursos Generalista
Professora: Adriana Aparecida dos Santos Carvalhaes
Matrícula: 271136. Carga Horária: 20 h.

9.2.9 - Serviço de Orientação Educacional

Plano de Ação da Orientação Educacional
Por Sheyla Rose Calisto

Introdução

Uma educação de qualidade, no atual contexto da sociedade brasileira, demanda acima de tudo,

uma concentrada união de esforços por parte de toda comunidade escolar. Neste contexto, faz-se
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necessário, levantar alternativas e possibilidades viáveis para colocar em prática ações que visem

reconstruir uma nova visão de mundo e busque também uma sociedade mais justa e fraterna, em

que haja empatia e respeito mútuos.

Dentro desta perspectiva, o Serviço de Orientação Educacional (SOE), buscará promover a

parceria fundamental entre escola x família, trabalhando em conjunto com a equipe gestora e

demais segmentos da escola, elaborando e executando projetos que façam parte do Projeto

Pedagógico da unidade, visando o desenvolvimento integral dos nossos estudantes.

Objetivos
 Promover a implantação e o desenvolvimento da Proposta Pedagógica da Unidade Escolar;

 Elaborar projetos relacionados à sua competência e atribuições com foco no

desenvolvimento integral dos estudantes;

 Executar ações interventivas a serem desenvolvidas ao longo do ano letivo;

 Conscientizar os profissionais que atuam na escola de que é necessário desenvolvermos

as Habilidades Socioemocionais;

 Mediar conflitos que possam surgir tanto no ambiente escolar, como no familiar;

 Acompanhar o desempenho escolar dos estudantes;

 Promover a Cultura de Paz no ambiente escolar.

Justificativa
Este Plano de Ação da Orientação Educacional, visa o direcionamento de ações educativas

pré-estabelecidas que busquem aprimorar a ação pedagógica e promova o sucesso escolar de

nossos estudantes.

A escola deve oferecer uma formação que permita ao aluno descobrir e desenvolver todas as suas

capacidades e potencialidades: físicas, intelectuais (conhecimento, hábitos e técnicas);

emocionais (equilíbrio afetivo, autoestima e capacidade criadora); sociais (comunicação e

cooperação); éticas ( vivências de valores) e espirituais. Paulo Freire.

Ações Pedagógicas
 Estimular a autonomia do estudante para que seja um ser participativo no processo de

aprendizagem;

 Promover encontros e palestras virtuais e ou presenciais quando possível;

 Fomentar a participação dos estudantes;

 Construir acordos e combinados;



 Propor atividades lúdicas diferenciadas na rotina escolar;

 Atuar junto ao coletivo de professores, na elaboração de projetos de recuperação a partir

das necessidades individuais de aprendizagem;

 Promover estímulo à leitura;

 Propor atividades que extrapolem o espaço convencional da sala de aula;

 Possibilitar momentos de partilha de experiências por meio de rodas de conversas;

 Oferecer atendimento às famílias e estudantes com a escuta ativa sempre que necessário;

 Nos casos observados após escuta ativa, encaminhar para atendimento psicológico e

terapéutico com especialistas da área.

 Desenvolver atividades de hábitos de estudos e organização na rotina de escolar;

 Trabalhar preventivamente em relação às situações e dificuldades socioemocionais

apresentadas pelos estudantes.

A educação deve atingir os diversos aspectos sociais e emocionais da vida do estudante (família,

lazer, amizades...) para que possamos alcançar o desenvolvimento integral dos estudantes.

As ações pedagógicas serão pautadas nos seguintes valores:

- Valorização da Vida;
- Empatia;
- Igualdade.

Avaliação
Acontecerá ao longo do ano letivo por meio do diálogo constante e gradual e o acompanhamento

das intervenções realizadas durante todo o processo de desenvolvimento das das habilidades

socioemocionais dos estudantes.

Segundo Platão, todo aprendizado tem uma base emocional. Sendo assim, desenvolver as

habilidades socioemocionais nos estudantes é algo que certamente, irá agregar em todo processo

de ensino-aprendizagem.

Referências

Abed, A. L. Z. (2016). O desenvolvimento das habilidades socioemocionais como caminho para a aprendizagem e o

sucesso escolar de alunos da educação básica. Construção Psicopedagógica.

9.2.10- Educação de Tempo Integral

Devido a localização da escola, os alunos da educação integral permanecem 10 horas na

escola, três vezes por semana (segunda, terça e quinta), isso ocorre por que para os alunos



chegarem à escola é necessário o transporte escolar, e como a SEEDF não viabilizou o transporte

para mais um horário para atender a especificidade da clientela, os alunos permanecem todo o dia

na escola.

Neste ano de 2021 as atividades da Educação de tempo Integral estão supensas devido a

suspensão das aulas presenciais (Decreto nº 41,849, de 27 de fevereiro de 2021; Decreto nº

41,874, de 08 de março de 2021). Estamos aguardando novos encaminhamentos por parte da

Secretaria de Estado de Educação do distrito Federal no que tange à Educação de Tempo

Integral.

9.2.11- Programas e Projetos

O CEF Bonsucesso acredita que o trabalho com projetos possibilita a integração das

áreas de conhecimento evitando a fragmentação. Propõe desafios, desperta a curiosidade e

permite à criança confrontar hipóteses com o conhecimento historicamente constituído,

caminhando assim, gradativamente, para a construção de conceitos científicos. Permite um

trabalho amplo e flexível aumentando significativamente o repertório infantil o que possibilita a

construção de novos conhecimentos.

Acreditando nessa proposta é que no inicio do ano letivo (semana pedagógica) o

coletivo escolar discute diretrizes, organização de festas e eventos, acolhimento e preparação

prévia dos projetos que serão realizados no decorrer do ano letivo.

Os projeto decididos e organizados pelos corpo docente para o ano letivo de 2021

estão relacionados a seguir. No entanto, acrescentaremos a estes os que forem realizados em

parceria com a UniEB e outros surgidos de acordo com o interesse da comunidade escolar.

Ressaltamos que ao longo do ano outros projetos poderão surgir, de acordo com as

especificidades e necessidades de cada turma.

 Olimpíadas De Matemática

Em 2021, o CEF Bonsucesso está inscrito nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, que tem

como participantes os alunos de 6º a 9º ano, sendo nível 1(6º e 7º anos), nível 2 (8º e 9º anos) do

ensino fundamental . As provas serão aplicadas de forma remota este ano devido a suspensão

das aulas presenciais neste período de pandemia. A olimpíada brasileira de matemática busca

estimular e promover o estudo da matemática entre os alunos das escolas públicas; contribuir para

a melhoria da qualidade da educação básica, entre outros.



 Projeto de Leitura

O projeto surgiu a partir da necessidade de incentivarmos e oportunizarmos aos

educandos desta instituição de ensino maior contato com a leitura, haja vista que estudos

evidenciam que o déficit de leitura aflinge a educação brasileira de uma forma grandiosa. Para

atender esse período de aulas remotas foram organizadas bibliotecas virtuais por turma na

plataforma Google Classroom. O Projeto de leitura está evidenciado a seguir.

 Projetos Interdisciplinares (parte diversificada do Currículo)

A Parte Diversificada do currículo, também obrigatória, de caráter interdisciplinar se compõe

de conteúdos complementares, identificados na realidade regional e local, que devem ser

escolhidos em cada sistema ou rede de ensino e em cada escola. Oportunizando dessa forma que

a escola tenha autonomia para incluir temas de seu interesse.

A parte diversificada do currículo será trabalhada nesta Instituição Educacional, CEF

Bonsucesso, no ensino fundamental séries finais (6º/9º), em conformidade com as Diretrizes

pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

PD I, PD II e PDIII (já que não temos alunos optantes por Ensino Religioso) terá caráter

interdisciplinar, e será trabalhado de forma a resgatar pré-requisitos ou impulsionar aprendizagens.

As aulas serão planejadas e desenvolvidas pelos professores Fernanda (Língua Portuguesa),

Márcia (Matemática) e Denilson (Ciências e Matemática), com o apoio da supervisora pedagógica

Lucimar Afonso.

 Temas Transversais:
As temáticas transversais perpassarão toda a organização curricular do CEF Bonsucesso

neste ano de 2021. Os temas como sexualidade, consumo, meio ambiente, saúde, e diversidade

cultural permeiam todas as áreas do conhecimento, e estão sendo intensamente vividos pela

sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano, assim

sendo, não há um projeto específico para tais temas, mas uma conduta educacional votada para o

debate e a inclusão.

10- ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

Consideramos a avaliação como principal instrumento no processo ensino aprendizagem onde

a mesma está presente em maior ou menor grau, em toda a ação humana.



Quando pensamos em avaliar no processo ensino aprendizagem, é necessário que

estabeleçamos critérios, onde, quanto e como corrigir para manter o processo educacional de

acordo com o que foi planejado.

A sistemática de avaliação é um componente indispensável no processo, pois a avaliação

permite análise, tanto no que se refere ao rendimento do aluno quanto ao desempenho do

professor.

A avaliação dos alunos do ensino fundamental de 1º ao 5º ano é feita mediante o

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento. Neste caso os professores utilizam fichas

individuais (RAV) de acompanhamento e observação dos alunos, preenchendo de acordo com

habilidades e competências adquiridos pelos educandos. O aluno é avaliado de forma contínua

através de acompanhamento do seu desempenho, conforme expresso no Regimento Escolar.

A avaliação dos alunos do ensino fundamental de 6º à 9º ano ocorre através da plataforma

Google Classroom, onde são utilizados vários instrumentos como formulários, quizz, pesquisas e

relatórios.

Consideramos as várias facetas da avaliação, privilegiando sua função formativa, para se

chegar a uma aprendizagem eficiente e eficaz, onde o importante para nós é observar o

comportamento pedagógico dos alunos em todo o contexto de aprendizagem.

O CEF Bonsucesso destaca também o projeto político pedagógico como um documento de

constantes reflexões e avaliação, onde deveremos verificar se os resultados obtidos estão de

acordo com os objetivos propostos e ansiados por todos, pois a mesma só será importante se

permitir que a escola reveja as suas ações na direção de cumprir a sua função de educar com

eficiência, assim, sempre que se fizer necessário, deve sofrer adequações.

10.1- Avaliação Institucional

O desempenho da Instituição Educacional é medido a partir de indicadores que reunirão

diversos quesitos a serem avaliados. Avaliação institucional para ser positiva, acontece

envolvendo todos os segmentos uma vez a cada semestre, com o objetivo de melhorar aquilo que

foi tido como que necessário a mudanças, tanto no aspecto pedagógico e administrativo.

Além das reuniões bimestrais, são realizadas reuniões extras nas coordenações coletivas,

onde são discutidas atividades que serão desenvolvidas, e atitudes que foram estabelecidas pelo

coletivo para o trabalho coletivo.

As coletas de dados junto aos segmentos ficam arquivadas na escola, para análises

posteriores com a finalidade de se observar, se aquele problema relatado foi sanado ou não.



Também são esclarecidas na próxima reunião de avaliação as medidas adotadas, bem como

os resultados.

10.2 - Conselho de Classe

O Conselho de Classe é uma instância democrática de avaliação coletiva com o objetivo de

incentivar, diagnosticar, reformular metas e objetivos em relação à aprendizagem e também a

disciplina do corpo discente. A grande finalidade do Conselho de Classe é, pois, diagnosticar as

causas dos desempenhos insatisfatórios e prognosticar ajudas adequadas à superação de tais

deficiências.

A participação dos alunos incorporada ao conselho de classe é entendida como auxilio ao

trabalho do professor. O conselho não se reduz a constatação dos percentuais estáticos de alunos

aprovados ou reprovados, ao contrario promove e fortalece, na comunidade escolar, o

compromisso com o processo pedagógico por meio da reflexão e da discussão da pratica,

auxiliando na avaliação do cotidiano escolar, traçando caminhos que minimizem a evasão e a

repetência, possibilitando, principalmente, a consolidação do currículo dentro da especificidade da

escola.

O Conselho de Classe deve se reunir, ordinariamente, uma vez por bimestre, ou

extraordinariamente sempre que convocado pela direção. O registro da reunião ocorre em ata

própria, no conselho de classe final, quando houver aprovação de aluno em discordância com o

parecer do professor regente de determinado componente curricular, deve-se registrar o resultado

dessa reunião de Conselho de Classe, também no diário do professor regente, no campo

informações complementares, preservando no diário o registro anterior efetuado pelo professor.

Etapas que compõem o Conselho de Classe a cada bimestre:

 Pré-conselho;

 Conselho de classe participativo ( envolvendo representante e vice representante das

turmas e 50% dos alunos de cada turma);

 Conselho de classe envolvendo corpo docente, direção, apoio pedagógico e pais;

 Pós- conselho.

No pré-conselho, a turma previamente munida de fichas específicas de avaliação, realiza

coletivamente avaliação sistêmica sobre campos relevantes ao desenvolvimento do trabalho

dentro da Unidade de Ensino, como:

 Como as aulas são executadas;

 Relacionamento com os professores;



 Relacionamento com a equipe gestora e pessoal de apoio (secretaria, supervisão e

coordenação);

 Condições de trabalho oferecido pela turma;

 O que tem influenciado o baixo ou alto rendimento da turma;

 Sugestões para melhorar o trabalho.

No conselho de classe participativo os alunos são convidados (50%) com o alunos

representantes e vice-representantes a participarem junto com direção, coordenação e

professores para atuarem em discussões em relação à turma ou a um grupo de alunos, expõe o

resultado da a avaliação realizada no pré-conselho e também opinam nas tomadas de decisões.

Caso ocorra no bimestre vários problemas com a mesma turma, serão todos os alunos

convocados para participarem do conselho participativo, bem como seus pais se necessário for,

com o objetivo de estarem sendo auxiliados nos pontos que precisam de ajustes.

No conselho de classe restrito aos professores, serão debatidas ações a serem adotadas

pelo grupo, individualmente por professor ou por setores, para resolver problemas comuns

apontados por todos, inclusive pelos alunos que são ouvidos primeiro. As decisões tomadas são

repassadas aos pais no dia da reunião do bimestre.

No pós-conselho reúnem-se, direção, turma, coordenação e professor conselheiro para

repassar as decisões tomadas e as ações adotadas especificamente para a turma, onde se

envolve toda uma didática voltada para a conscientização, de maneira a levar o aluno a refletir

sobre a função da escola e a postura do estudante.

Para atender as especificidades do ensino remoto, foi elaborado novo formulário (Ata de

Conselho de Classe), disposto a seguir:

INFORMAÇÕES SOBRE A TURMA - --º ano A
a. QUANTITATIVO DE ESTUDANTES

ORGANIZAÇÃ
O ANUAL

BIMESTRES
QUANTITATIV

O DE
ESTUDANTES

MATRICULADOS INFREQUENTES ANEE TRANSFERIDOS

1º bimestre

2º bimestre

3º bimestre

4º bimestre

b. RELAÇÃO DE ESTUDANTES DA TURMA



ESTUDANTES - **º ano A RETIDO
NO ANO
ANTERIO

R

DISTORÇ
ÃO

IDADE/SÉ
RIE

IDADE RESULTADO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



29

30

31

32

33

34

35

c. RESULTADO FINAL DA TURMA

Total de estudante(s) aprovado(s)

Total de estudante(s) aprovado(s) com dependência

Total de estudante(s) reprovado(s)

Abandono(s)

² Preencher somente, ao final do ano letivo, de acordo com a legenda: AP - aprovado; APD -aprovado com
dependência REP - reprovado.

³Preencher somente ao final do ano letivo.

1º BIMESTRE - 2021

De 08/03/2021 até 11/05/2021

DATA DA REALIZAÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE: ________________________

“O Conselho de Classe, proposto como um colegiado potencializador de gestão pedagógica da escola deve identificar,
analisar e propor ações para serem articuladas pela e na escola, com o foco nas aprendizagens dos estudantes.”
(Diretrizes de Avaliação Educacional - SEDF).
“ O uso formativo da avaliação ocorre quando identificamos as fragilidades e as potencialidades dos autores e as
utilizamos em favor deles, sem compará-los com outros. O ponto de partida e de chegada é fruto da avaliação
diagnóstica, e deve ser permanente.” (Diretrizes de Avaliação Educacional - SEDF).
Considerando, portanto, o uso formativo do Conselho de Classe e tendo como referencial a Avaliação Diagnóstica
realizada e registrada no Diário de Classe, no início do ano letivo, faça as devidas observações, em cada Componente
Curricular, conforme os itens a seguir:

1. Potencialidades da turma:
1.1 Estratégias didático-pedagógicas utilizadas para o fortalecimento das potencialidades e avanços.
2. Fragilidade(s) da turma:
2.1 Estratégias didático-pedagógicas utilizadas para superação das fragilidades.

a. AVALIAÇÃO DA TURMA POR COMPONENTE CURRICULAR

6° ano A

Arte -



Ciências Naturais -

Educação Física -

Ensino Religioso -

Geografia -

História -

Língua Portuguesa -

LEM -

Matemática -

PD I - Língua Portuguesa -

PD II - Matemática -

PD III - Arte

b. AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES

Quadro 1 - ESTUDANTES QUE PERMANECEM INFREQUENTES

NOME COMPLETO COMPONENTE
CURRICULAR

FALTAS ENCAMINHAMENTO

Quadro 2 - ESTUDANTES QUE APRESENTAM AVANÇOS PEDAGÓGICOS SIGNIFICATIVOS

NOME COMPLETO ASPECTOS DA
APRENDIZAGEM QUE
MERECEM DESTAQUE

CONSIDERAÇÕES /
ENCAMINHAMENTO(S)

Quadro 3 - ESTUDANTES QUE APRESENTARAM NECESSIDADES DE INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS
DIFERENCIADAS

NOME COMPLETO COMPONENTE
CURRICULAR

ASPECTOS DA
APRENDIZAGEM QUE
MERECEM ATENÇÃO

AÇÃO(ES)
PEDAGÓGICAS

NECESSÁRIAS PARA AS
APRENDIZAGENS AINDA

NÃO ALCANÇADAS



ESTUDANTES QUE NÃO ESTÃO ENTREGANDO AS ATIVIDADES PROPOSTAS NA PLATAFORMA

ARTE

CIÊNCIAS

ED. FÍSICA

EN. RELIGIOSO

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

LEM - Inglês

LÍNGUA
PORTUGUESA /
PD -

MATEMÁTICA /
PD -

PD III - Arte

ENCAMINHAMENTO
S/ PROVIDÊNCIAS

Quadro 4 - ESTUDANTES ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE APOIO
SALA DE RECURSOS GENERALISTA - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À
APRENDIZAGEM

NOME COMPLETO RESULTADOS OBTIDOS ENCAMINHAMENTOS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES - Conselho de Classe realizado através do google meet

c. CONSELHO DE CLASSE DO 1° BIMESTRE ASSINATURAS



FUNÇÃO / PROFESSOR /
COMPONENTE CURRICULAR

NOME MATRÍCULA ASSINATURA

Prof. (a): ARTE

Prof. (a): CIÊNCIAS

Prof. (a): ED. FÍSICA

Prof. (a): GEOGRAFIA

Prof. (a): HISTÓRIA

Prof. (a): LEM - Inglês

Prof. (a): LÍNGUA
PORTUGUESA

Prof. (a): MATEMÁTICA

Prof. (a): PD I

Prof. (a): PD II

Prof. (a): PD III

COORDENADOR
PEDAGÓGICO

ORIENTADOR EDUCACIONAL

SALA DE RECURSOS

SUPERVISOR PEDAGÓGICO

GESTOR

ESTUDANTE/FAMÍLIA

CONVIDADOS

OBSERVAÇÕES FINAIS

E para constar, eu---, lavrei a ata que vai assinada por mim, demais professores e convidados presentes.

10.3 - Reunião de Pais

As reuniões de pais seguirá os protocolos de saúde pública e ocorrerá no modo virtual

através do googlemeet. Se configuram em momentos importantes de partilha de informações

sobre o processo ensino aprendizagem e de motivação para a participação da família neste

processo, servindo para estimular empatia e comprometimento entre os vários setores

educacionais. O formato dependerá da situação em que se encontra o processo. Havéra

momentos em que as reuniões serão coletivas com toda a comunidade escolar e outros em que

ocorrerá por turma, privilegiando assuntos mais específicos. Tão logo ocorra a possibilidade de



reuniões presenciais, estas se realizarão aos sábados, como forma de obter maior participação

da comunidade.

11- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Exige-se uma organização curricular que viabilize a aprendizagem nas variadas área da

vida humana. Os programas incluem práticas pedagógicas a serem desenvolvidas no ambiente

escolar, contemplando a formação integral do ser humano, tanto o aspecto científico como

filosóficos e psicológicos.

O currículo da Educação Básica inclui desde os aspectos básicos, que envolvem os

fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação, até os marcos teóricos que a concretizam

na sala de aula, relacionando princípios e operacionalização, teoria e prática, planejamento e ação,

dentro da perspectiva real de cada escola.

A inclusão de temas sócio-culturais no currículo transcende o âmbito das disciplinas e

corresponde aos temas transversais, preconizados pelas Diretrizes da Secretaria de Estado de

Educação do Distrito Federal, caracterizando entre outros o favorecimento na compreensão da

realidade social e sempre que possível, a temática que evidenciam os contextos da comunidade

onde a Escola está inserida, destacando ainda atividades referentes à conscientização do respeito

mútuo das diversas culturas pertinentes ao Brasil, entre elas a afro-brasileira e indígena, bem

como o incentivo ao serviço voluntário e o seu espírito de solidariedade que deve estar presente

em cada cidadão.

Neste ano de 2021 a SEEDF, devido aos efeitos da pandemia, fez nova organização

curricular. Com base nesta, fizemos o planejamento anual por série e disciplina a ser seguido por

esta unidade de ensino.

12- PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazos Recursos
Gestão
Pedagógica

-Garantir a
implementa
ção do
currículo
com foco na
aprendizage
m dos
educandos.

-
Acompanhar
o processo
educacional,
servindo de
suporte aos
agentes;
-
Implementar
as
estratégias

- Garantir o
aprendizado de
todos os
estudantes.

-
Diagnóstic
os
internos;
-
Avaliações
externas

Direção
Supervisão
Coordenação

Ano letivo de
2021

-Material
pedagógic
o;
Material
tecnológic
o.



de
intervenção
elaboradas
em conjunto
com o corpo
docente;
- elaborar e
acompanhar
projetos
educacionais
.

Gestão de
Resultados
Educacionai
s

- Elevar o
índice de
aprovação
nas
avaliações
internas;
- Elevar o
índice da
Educação
Básica com
base nos
indicadores
do MEC.

-
Acompanhar
o processo
de
aprendizage
m com
avaliações
diagnósticas
bimestrais;
- Propor
intervenções
com base
nos
diagnósticos
apresentado
s pelas
turmas;
-Analisar
criteriosame
nte os
resultados
obtidos com
base na
aprendizage
m.

-Manter os bons
resultados com
busca da
superação.

-IDEB
-
Avaliações
internas

Direçao/supervi
são

Acompanhame
nto constante -
ano letivo de
2021.

-

Gestão
Participativ
a

- Promover a
participação
de todos os
envolvidos
no processo
na tomada
de decisões.

- Reuniões
bimestrais
com o
Conselho
Escolar;
- Utilizar
todas as
reuniões
pedagógicas
coletivas
como espaço
de tomada
de decisões.

- formar uma
comunidade
educacional
atuante e
partícipe das
decisões.

Equipe gestora - Reuniões
bimestrais com
o Conselho
Escolar;
- Reuniões
semanais com
a equipe
docente;
- Reuniões
trimestrais ou
quando
necessário
com as
equipes de
cocção e
limpeza

- Material
e humano

Gestão de
Pessoas

-Fazer a
gestão de
pessoal de
maneira
atenta a fim

- Deixar os
servidores
informados
de suas
obrigações e

- Gerir o pessoal
com
responsabilidade
e ética,
garantindo a

Vice - Direção -Todo o ano
civil.

-Recursos
tecnológic
os com
sistemas
de



de evitar
danos ao
serviço
público ou
ao agente
público.

seus
direitos;
- Atentar
para prazos,
licenças,
substituições
e folha d e
pagamento;
- Auxiliar os
servidores
em
requisições
via SEI;
-Manter a
equipe
informada
sobre
mudanças
legais em
relação a
procediment
os
pertinentes
às carreiras.

todos o
cumprimento de
obrigações e
deveres.

informaçã
o e de
gestão de
pessoas.

Gestão
Financeira

- Aplicar os
recursos
recebidos
pela escola
de forma
ética e
responsável;
- Realizar
ações
constantes
na busca de
novos
recursos
para a
unidade
escolar

-Manter a
prestação de
contas em
dia, evitando
atrasos e
consequente
s bloqueios
de recursos;
- Aplicar os
recursos
com ética,
atendendo a
necessidade
da
comunidade
escolar;
-Usar os
recursos
públicos
para criar
espaços de
aprendizage
m e meios
materiais
para sua
concretizaçã
o.

- Utilizar os
recursos como
meios
facilitadores do
processo
ensino-aprendizag
em.

-
Adimplênci
a diante
dos órgãos
fiscalizador
es.

Direção -
Trimestralmen
te;
-Anualmente

-PDAF
-PDDE

Gestão
Administrat
iva

- Manter o
bom
funcioname
nto das
engrenagens
que
compõem a

- Manter um
clima
amistoso e
de
cooperação
entre os
colaborador

- Manter clima de
cooperação entre
todos os
envolvidos no
processo;

- Presença
de clima de
cooperaçã
o

Direção - Ano letivo -Recursos
humanos.



unidade
escolar, com
vistas à
aprendizage
m

es que
atuam na
unidade
escolar;
- Tratar a
todos com
justiça e
igualdade;
- Garantir
direitos e
cumpriment
o de
deveres;
- Permitir a
participação
na tomada
de decisões,
favorecendo
o
sentimento
de
coletividade;
-Promover
encontros
com bate
papo
descontraído
.

13- RECURSOS FINANCEIROS PDDE/PDAF/APAM

Os recursos financeiros recebidos pela escola são suporte para uma educação de qualidade e

uma gestão eficiente, que busca aplicação coerente no contexto escolar, suprindo as

necessidades básicas para um bom funcionamento do ano letivo.

No cotidiano escolar surgem necessidades às vezes não previstas, mas que precisam ser

resolvidas, porque são essenciais para o sucesso do aluno, que se torna cada vez mais critico na

busca diária da integração na sociedade, desta forma cabe a escola estar propondo condições

para que isso aconteça, tornando-a um ambiente acolhedor e adequado, para que o aluno sinta

prazer em estar presente todos os dias, reconhecendo as oportunidades que a escola lhe trará,

em viver com dignidade.

A cada recurso recebido e de acordo com a legislação vigente é efetuada a compra de

materiais de uso coletivo sendo assim distribuídos: Material pedagógico/ expediente e de consumo;

Serviços de manutenção predial e reparos; Materiais permanentes.

Os materiais mencionados são apenas parte daqueles que são adquiridos pelos recursos

existentes para esses fins. Os recursos também são utilizados para pagamentos de gás de

cozinha, suprimentos da xérox, tintas para impressora, como determina o PDAF.



Para que uma escola funcione bem é necessário um intercâmbio entre todos os setores, mas

vale ressaltar que o coração da escola bate mais forte na parte pedagógica, por esse motivo tudo

que é comprado, as reformas, o uso de material e de pessoal deve ser revestido para o

desenvolvimento do aluno, pois a escola existe em função do mesmo, assim como os recursos

financeiros e todos os profissionais que atuam na escola, nada é mais importante que o

crescimento do aluno que é responsabilidade de todos, governo, escola e família.

14- CONSELHO ESCOLAR

O Conselho Escolar é um órgão colegiado, de natureza consultiva e deliberativa, integrante

da direção tendo como função:

 Garantir a participação efetiva da comunidade na gestão escolar;

 Participar da elaboração da Proposta Pedagógica;

 Fiscalizar o cumprimento do calendário escolar;

 Avaliar os resultados alcançados no processo ensino-aprendizagem e sugerir ações para

sua melhoria;

 Auxiliar a gestão da unidade escolar, pronunciando-se sobre questões administrativa,

disciplinar e pedagógica que lhes sejam submetidas, visando à melhoria dos serviços

educacionais prestados.

O Conselho Escolar do CEF Bonsucesso faz-se presente a todos os eventos escolares,

bem como quando é solicitado para reuniões/atividades extras, tornando-se assim parte integrante

da gestão escolar que prima pela eficiência e transparência em todos os seus setores, fazendo-se

atuante em decisões tomadas em prol do bom desempenho do trabalho prestado a comunidade

escolar. Os atuais conselheiros foram eleitos através de votos da comunidade no ano de 2010,

tendo um mandato bienal 2011/2012, conforme estabelecido pela Lei nº 3086 de 05/12/2002. O

Conselho Escolar se faz forte e coeso quanto a sua atuação dentro da escola e da comunidade

escolar, visando o bem-estar coletivo.

São membros do Conselho Escolar:

 Presidente- Márcia Soares Farias

 Representante dos pais:

Luciano Pereira de Oliveira

 Representantes dos professores:

Márcia Soares Farias

 Representante da Carreira de Assistente a Educação:



Sandrimar Fonceca de Lima Cardoso

 Representante dos alunos:

(O aluno eleito e seu suplente concluiram o 9º ano e não estão mais na escola)

15- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP

O Projeto Político Pedagógico será continuamente avaliado por seus autores e atores. Como

é uma construção coletiva, todos devem participar de sua análise ao final de cada semestre letivo

e ao final do ano será reformulado para atender a novas realidades que se configuram no Centro

de Ensino.

16- PROJETOS ESPECÍFICOS
9.2.12 - Projetos Específicos

SEMENTES DO AMANHÃ

Construção coletiva

INTRODUÇÃO
O projeto de leitura "Sementes do Amanhã "compõe a Parte Diversificada do currículo do Centro

de Ensino Fundamental Bonsucesso das turmas do anos finais e nas dos anos iniciais entrará

como estratégia de leitura que visam melhorar e facilitar o processo de alfabetização e letramento,

bem como o aperfeiçoamento das capacidades dos estudantes desta etapa . Este projeto

pretende contribuir para a formação de leitores que se relacionem com a literatura de maneira

harmoniosa a medida que busca envolver o aluno no universo da leitura de uma forma prazerosa.

A implementação de um projeto de leitura que estimule o hábito de ler, como uma forma de

entretenimento divertido e interessante, auxilia a aprendizagem, estimula a criatividade e a

expressão individual, amplia a compreensão da comunicação, reforça as habilidades sociais e a

empatia, visto que transporta o leitor para um outro universo. Além disso, aumenta os

conhecimentos, aprimora o vocabulário e auxilia a produção textual.

É importante promover a leitura como um hábito agradável e estimulante, que enriqueça a vivência

e compreensão de mundo, ao mesmo tempo em que gera um melhoramento no rendimento

escolar, pois a leitura faz parte do dia a dia dos alunos em todo o processo de

ensino-aprendizagem.



JUSTIFICATIVA
Não é exagero dizer que a realidade atual tem se tornado cada vez mais parecida com os enredos

de ficção científica. O estímulo constante de hábitos que buscam respostas rápidas para tudo está

sendo oferecido desenfreadamente por computadores, videogames, TV e aplicativos de celular

que tornam o cotidiano mais fracionado e superficial.

Por isso, é notório que a realidade atual tem ocasionado pouco interesse para a leitura e, como

resultado, percebemos o crescimento das dificuldades no desenvolvimento dos alunos nas

escolas. O vocabulário marcadamente informal, a dificuldade de compreensão de textos, os

problemas com ortografia e as produções textuais pouco significativas revelam a necessidade de

resgate do valor da leitura como requisito essencial para emancipação social e promoção da

cidadania. No entanto, para atingirmos esse objetivo é preciso inserir a leitura como um ato de

prazer no cotidiano dos alunos.

Utilizar a leitura como o meio que permita o aluno se transportar para um outro universo, explorar

novos sentimentos e emoções, estimular a imaginação, vivenciar experiências que possibilitem dar

consistência aos saberes de vida, bem como outros conhecimentos significativos de seu processo

de aprendizagem é um passo importante e necessário para o avanço e enriquecimento da

realidade do aluno.

Dessa forma, acreditamos ser dever de nossa instituição, numa colaboração entre professores e

equipe pedagógica, propiciar aos nossos educandos momentos que possam despertar o hábito da

leitura de forma prazerosa, amorosa e consciente. O aluno deve perceber que a leitura é o

instrumento que guiará a busca e o alcance das competências necessárias para adquirir uma vida

produtiva, com qualidade e realização.

Entendemos que, além de poder propiciar um entretenimento prazeroso, a leitura também pode

desenvolver habilidades como, compreensão das ideias principais do texto, capacidade de

analisar, criticar, julgar e se posicionar diante de questões variadas, além de saber pesquisar,

resumir e produzir textos mais claros e objetivos. Acreditamos que ter o domínio sobre a língua,

oral e escrita, auxilia a capacidade de autonomia e participação social, além de fazer com que o

aluno compreenda melhor tudo o que aprende na escola e no mundo.

OBJETIVO GERAL
Estimular uma relação mais prazerosa com o hábito da leitura que pode resultar na ampliação de

conhecimentos linguísticos que auxiliem no desenvolvimento de habilidades de produção de

textos e interpretação do mundo.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Promover possibilidades do desenvolvimento da criatividade, interpretação, compreensão e a

imaginação acerca do mundo que as rodeia, direcionados a alfabetização e letramento da

criança;

 Promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a estabilização de formas

ortográficas;

 Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura;

 Estimular o desejo de novas leituras;

 Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação;

 Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens;

 Proporcionar ao estudante, através da leitura, a oportunidade de ampliação dos horizontes

pessoais e culturais, garantindo a sua formação crítica e emancipadora

 Promover o acesso a diferentes gêneros literários.

 Incentivar o desejo e o interesse de novas leituras;

 Desenvolver habilidades de leitura em voz alta que auxiliem a interpretação das emoções e

ideias presentes nos textos;

 Possibilitar o desenvolvimento do senso crítico;

 Ampliar vocabulário e habilidades linguísticas na produção de textos;

 Encorajar a produção de textos através da escrita criativa com o objetivo de promover a

confiança e o desembaraço do aluno em seu processo de criação textual;

 Desenvolver a habilidade de produzir textos autorais formais expositivos e argumentativos em

consonância com a norma culta.

PÚBLICO ALVO
Alunos dos anos inicias, 1° ao 5°, e dos anos finais, 6º ao 9º, do Ensino Fundamental.

PERÍODO DE EXECUÇÃO
Ano letivo de 2021.

METODOLOGIA
Leitura de textos e livros que ativem a criatividade e a imaginação e, ao mesmo tempo, trabalhar

direcionamentos pontuais quanto à estratégia pensada para cada ano.

ESTRATÉGIAS



1° e 2° ano – Anos Iniciais
Os estudantes devem nesse momento de ensino remoto ter todo o auxílio dos responsáveis para

as leituras, realização e envio das atividades didáticas e criativas voltadas ao despertar cognitivo e

linguístico do aluno a serem indicadas pelas professoras por meio da plataforma Google Sala de

Aula. Será indicada a leitura semanal de um livro indicado pelo professor. Na mesma semana se

fará uma devolutiva para a professora sobre a leitura realizada. Estas devolutivas serão variadas,

a comando da professora, por iniciativa criativa do responsável ou do estudante e retorno das

fichas de leitura. Será necessário um caderno próprio para o projeto de Leitura.

 3° ano – Anos Iniciais
Leitura de textos e livros de obras literárias. Para acompanhamento das leituras será realizado

formulários nas aulas de Língua Portuguesa, fichas literárias e atividades sequencias. O aluno

também fará registros dos momentos da leitura no caderno desenvolvido para o projeto.

4° ano – Anos Iniciais

Trabalhar a história do Distrito Federal, por meio de obras literárias e releitura de algumas obras

artísticas e arquitetônicas de Brasília, bem como da biografia do artistas e arquitetos e

engenheiros criadores das obras. Utilização de leitura fragmentada, atividades por meio de

formulários na Plataforma Google Sala de Aula e fichas literárias para acompanhamento das

leituras. A devolutiva final será por meio de atividades direcionadas a produção, por parte dos

alunos, de versos, e desenhos dos monumentos do Distrito Federal.

5º ano- Anos Iniciais

Leitura semanal e em alguns casos fragmentadas de obras literárias. A partir das metas semanais

será desenvolvida diferentes atividades em formatos variados, formulários, Quizzes, desenhos e

fichas literárias para engajamento do aluno. A temática dos livros a serem trabalhados foram

escolhidos de forma a integrar os componentes curriculares, além dos contidos da Língua

Portuguesa.

6° ao 9°- Anos Finais
Leitura de textos de forma a orientar a importância da leitura das pontuações e entonação

adequada à intenção do texto. Durante as aulas, serão introduzidos conhecimentos relativos aos

elementos e estruturas de variados textos narrativos.



Serão propostas leituras em voz alta para aprofundar a compreensão da língua e seus diferentes

níveis de significado - gramática, definição literal, conotação e som -, e também para estimular o

desenvolvimento de uma compreensão mais completa das palavras. Também será utilizado

técnicas de escrita variadas que contemplem os aspectos mais criativos e fluidos da produção

textual, mas ainda abordem os aspectos formais da norma culta em produções expositivas e

argumentativas.

CULMINÂNCIA
Em resposta ao período de pandemia, e visto a instabilidade quanto as aulas estarem no remoto

ou presencial, a culminância se dará por exposição dos textos e áudios, desenhos, pinturas e

dobraduras produzidos pelos alunos. Estando as aulas no remoto a exposição dos portfólios se

dará no ambiente virtual por meio das redes sociais da escola.

RECURSOS

 Bibliotecas Virtuais;

 Videoconferências;

 Vídeos;

 Apresentações diversas;

 Aulas gravadas pelos professores e disponibilizadas no Youtube;

 Quadro digital,

 Plataforma Google Sala de Aula.

 Áudios.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

 Diferentes tipos de gêneros narrativos;

 Caderno;

 Papéis para dobraduras;

 Lápis de Cor;

 Giz de Cera;

 Caneta para produção de textos manuscritos;

 Celular,

 Computador ou ferramentas que disponibilizem acesso à internet para pesquisas e leituras em

bibliotecas virtuais, bem como a produção de textos de forma remota; ferramenta de possibilite

a gravação da leitura que deverá ser feita em voz alta



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Indagações sobre currículo : currículo,

conhecimento e cultura. Currículo, conhecimento e cultura [Antônio Flávio Barbosa Moreira , Vera Maria Candau] ;

organização do documento Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. – Brasília:

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007.

PARTE DIVERSIFICADA (PDI)
SEMENTES DO AMANHÃ

Professora Marilene Alves de Lima
Professora Fernanda Silva dos Anjos

(Este projeto será desenvolvido em conjunto com os anos iniciais e já foi transcrito anteriormente)

PARTE DIVERSIFICADA (PDII)
POTENCIALIZANDO O CONHECIMENTO

Professores:
Denilson Rosa da Silva
Márcia Soares Farias

INTRODUÇÃO
O presente projeto será desenvolvido em resposta as metodologias pedagógicas

compreendidas na Parte Diversificada do Currículo (PD), através do Projeto “Potencializando o

Conhecimento. A Parte Diversificada (PD) do Currículo tem como objetivo principal desenvolver e

consolidar conhecimentos das áreas, de forma contextualizada, exigida pelas características

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. O projeto

Potencializando o Conhecimento compõe a Parte Diversificada do currículo do Centro de Ensino

Fundamental Bonsucesso e surge como uma forma de minimizar as dificuldades de aprendizagem

geradas pelas aulas no ambiente virtual de aprendizagem, uma vez que este ambiente não é o

ideal para essa fase de desenvolvimento do público-alvo do presente projeto e danoso ao

desenvolvimento dos mesmos. O Ensino da Matemática básica enfrenta grandes problemas, de

acordo com o Sistema de Avaliação da Educação básica (Saeb) 2017, em dez anos o percentual

de estudantes do Ensino Médio com o aprendizado adequado em Matemática caiu 0,7%,

totalizando 9,1%, os dados (Saeb) 2020 demonstram 35% dos alunos apresentaram o nível de

desenvolvimento no qual a proficiência indica que provavelmente não dominam qualquer uma das

habilidades que compuseram o primeiro conjunto de testes, desejável para a série para a área e



etapa escolar em matemática. Com isso, como forma de preparar nossos alunos para o Ensino

Médio e minimizar os danos causados pelo momento de pandemia que suspendeu as aulas

presenciais passando para o ambiente remoto, surge o projeto “Potencializando o Conhecimento”,

tendo como objetivo principal minimizar a dificuldade na aprendizagem de Matemática, no ensino

básico.

JUSTIFICATIVA
A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, a aprendizagem em

matemática é o resultado de um processo interno, que depende da automotivação e da ação

investigativa do aluno, interatividade nas aulas, que mesclam ensino focado, com teoria, perguntas

e garantir neste ambiente remoto o entendimento de conceitos fundamentais e proporcionar o

incentivo ao entendimento de conceitos e processos matemáticos. A intenção do projeto é

minimizar a dificuldade e compreensão nos conceitos geométricos e matemáticos e tentar dar

suporte aos alunos, de forma a sanar os problemas de conteúdo quanto à compreensão e

entendimento matemáticos básicos, para que consigam a aprovação na demais fases da vida

estudantil.

OBJETIVO GERAL
Resgatar conhecimentos adquiridos através de atividades de reforço.

OBJETIVOS PARALELOS
Ensinar conteúdos não vistos;

Trabalhar pré-requisitos.

CONTEÚDOS
6° anos

 As 4 operações fundamentais;

 Expressões numéricas simples e com sinais de associação;

 Introdução à geometria:

 Ponto, reta e plano;

 Figura geométrica plana e não plana;

 Representação de ponto, reta e plano.

 Estudo da reta e de suas partes:

 A reta;



 Posições de uma reta: paralelas, concorrentes e perpendiculares;

 Posições relativas de duas retas: horizontal, vertical, diagonal;

 Semirreta;

 Segmento de reta;

 Segmentos consecutivos, colineares, congruentes;

 Medida de um segmento.

 Polígonos:

 Linhas poligonais;

 Regiões convexas e não convexas;

 Lados e vértices de um polígono;

 Nome dos polígonos.

 Cálculo de perímetro e área de figuras planas a partir de situações-problema;

Medidas de comprimento e área: cálculo de perímetro e da área de figuras desenhadas em malhas

quadriculadas

7° anos

 Operações com frações;

 Expressões numéricas simples e com sinais de associação;

 Expressões numéricas com frações;

 Operações com números decimais;

 Introdução à geometria:

 Ponto, reta e plano;

 Figura geométrica plana e não plana;

 Representação de ponto, reta e plano.

 Estudo da reta e de suas partes:

 A reta;

 Posições de uma reta: paralelas, concorrentes e perpendiculares;

 Posições relativas de duas retas: horizontal, vertical, diagonal;

 Semirreta;

 Segmento de reta;

 Segmentos consecutivos, colineares, congruentes;

 Medida de um segmento.

 Cálculo de perímetro e área de figuras planas a partir de situações-problema;

 Cálculo da área das figuras geométricas planas: quadrado, retângulo, triângulo, trapézio,

paralelogramo, pentágono, losango, utilizando fórmulas;



 Ângulos:

 Medida de um ângulo;

 Construção de um ângulo com o uso do transferidor;

 Ângulos congruentes, consecutivos e adjacentes;

 Classificação dos ângulos: agudo, obtuso e reto.

 Identificação dos principais quadriláteros e suas propriedades;

 Construções elementares:

 Construindo segmentos;

 Determinando o ponto médio de um segmento;

 Dividindo segmentos;

 Construindo ângulos.

 Triângulos:

 Classificação dos triângulos quanto aos lados;

 Classificação dos triângulos quanto aos ângulos.

8° anos

 Números inteiros e regras de sinais: desenvolver atividades para o aluno relembrar e aplicar

regras;

 Números racionais: expressões numéricas: desenvolver atividade para o aluno desenvolver

as quatro operações;

 Potenciação e raiz quadrada: Expressões numéricas: desenvolver atividades onde o aluno

possa aplicar o conhecimento de forma simplificada;

 Simplificação de números racionais: desenvolver a habilidade de simplificação através de

exercício;

 Equação de 1º grau: fazer atividades para desenvolver a habilidade de trabalhar com letras;

 Razão e proporção: realizar atividades para desenvolver o raciocínio e a habilidade em

trabalhar com termo desconhecido;

 Porcentagem: desenvolver noções básicas através de exercício;

 Sistema de equações de 1° grau: exercitar os métodos de resolução através de exercício;

 Plano cartesiano: exercício para desenvolver noções básicas num espaço amostral;

 Geometria: desenvolver atividades sobre cálculos feitos em triângulos e alguns conceitos;

cálculos feitos em retas e seus ângulos;

9° anos



 Monômios e polinômios: desenvolver atividades para uso de regras, as quatro operações e

potência;

 Simplificação de expressões algébricas: atividade que promove um resgate de

conhecimentos que mostra ao aluno o emprego de várias habilidades adquiridas ao longo

dos anos estudados;

 Produtos notáveis e fatoração: atividades para relembrar regras e formas de como usar;

 Razão e proporção: resgatar pré-requisito através de atividades;

 Sistema de equações: exercitar os métodos de resolução;

 Plano cartesiano: resgatar habilidades de trabalhar com régua e noções de localização

através de exercício;

 Área de figuras planas: exercícios para resgate de pré-requisito.

PÚBLICO ALVO
Alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais.

PERÍODO DE EXECUÇÃO
Ano letivo de 2021.

METODOLOGIA
Por meio das aulas remotas na plataforma Google Sala de Aula trabalhar os conteúdos citados

associados a conceitos inerentes aos conteúdos bimestrais.

RECURSOS
Videoconferências;

Aulas gravadas pelos professores e disponibilizadas no Youtube;

Quadro digital;

Plataforma Google Sala de Aula.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Sistema de Avaliação da

Educação Básica: documentos de referência: versão preliminar. Brasília, DF: INEP, 2018

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Matriz de referência de

ciências da natureza do SAEB. Brasília, DF: INEP, 2020a. Disponível em:31/08/2020 . Acesso em: 10/04/2021.

Lei n° 9.394/2016- Diretrizes e Base da Educação Nacional disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em 10/04/2021

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm


PARTE DIVERSIFICADA (PD III)
MUSEU DE HISTÓRIAS PESSOAIS

Professora Cecília Elizabete da Silva

Introdução
O Projeto pedagógico Museu de Histórias Pessoais contempla a organização didática e a

importância dos projetos da prática dos temas transversais na formação do educando. O arranjo

dos conteúdos em torno de projetos, como forma de desenvolver atividades de ensino e

aprendizagem, beneficia a apreensão da multiplicidade de aspectos que compõe a realidade, uma

vez que permite a articulação de contribuições de diversos campos de conhecimento. Conforme o

Parâmetro Curricular Nacional, definido o aspecto específico de um tema, os alunos têm a

possibilidade de aplicar os conhecimentos e os recursos oferecidos pelas diversas áreas para dar

um sentido amplo à questão. Desta forma este projeto tomou por base a vivência social, pelos

ângulos históricos, artísticos de valorização do eu como uma das finalidades para a formação

integral do educando.

Desta forma, compreendendo que o conhecimento tratado na escola deve promover a ampliação

do universo social do aluno , propôs-se vivenciar atividades desafiadoras, de descoberta e novas

possibilidades de exercitar-se e de interagir com o meio e se perceber como parte integrante de

uma sociedade por meio das inteirações históricas frente a várias circunstâncias vividas que os

torna cidadãos e protagonistas da sua própria história, contemplando suas vivências, tomando por

referência as problemáticas concretas da relação do ser humano com a natureza, com os espaços

públicos, com as atividades artísticas, fotográficas, lúdicas e cognitivas.

O projeto Museu de Histórias pessoais compõe a Parte Diversificada do currículo do Centro de

Ensino Fundamental Bonsucesso, e tem como alvo ampliar os conceitos e experiências dos

alunos acerca da cultura, levando os alunos a identificar no universo sociocultural da escola, da

cidade, dos espaços e perceberem-se pertencentes e protagonistas da história de sua

comunidade.

JUSTIFICATIVA
A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando para o seu preparo para o

exercício da cidadania, sendo assim, esse projeto pretende mostrar ao aluno a influência de temas

inerentes ao convívio em sociedade desenvolver um trabalho sobre protagonismo, incentivando e

despertando nos alunos e propiciando aos mesmos obter um melhor conhecimento de si mesmo,



que por sua vez poderá incrementar sua autoestima, pois normalmente se estima o que se

conhece.

OBJETIVO GERAL
Estimular o aluno a elaborar, ante diversas circunstâncias, um repertório de suas vivências que, ao

serem externadas, venham a contribuir para o autoconhecimento.

OBJETIVOS PARALELOS
Melhorar a forma de comunicação do aluno.

Favorecer sentimento de autoestima em decorrência do maior conhecimento de si mesmo.

PÚBLICO ALVO
Alunos do 6º ao 9º ano.

PERÍODO DE EXECUÇÃO
Ano letivo de 2021.

TEMÁTICA
Por contemplar a vivência os temas deste projeto abrangem uma ampla gama de aspectos tanto

de caráter individual como externo, sendo eles:

1. Como é o lugar onde vivo?

2. Como cheguei aqui?

3. De onde vieram meus pais/responsáveis?

4. Quem sou eu? Características externas/ internas

5. Quem são as pessoas especiais para mim?

6. Família, origem;

7. Escola;

8. Internet;

9. Pandemia/ reflexos na minha vida;

10. Gostos pessoais/Diversões (nas diversas modalidades além de música e dança, games etc.;

11. Expectativa profissional;

12. Gênero de leitura que mais aprecia;

13. Influência do local em que mora sobre o dia a dia.



METODOLOGIA
Por meio das aulas remotas na plataforma Google Sala de Aula trabalhar os temas geradores

associados a conceitos inerentes a conteúdos bimestrais, como por exemplo: vida em sociedade,

cidadania, pandemia, questões históricas.

RECURSOS:
Portfólio escolar

Fotografias

Colagens

Desenhos

Pesquisa

Entrevista/ família

CULMINÂNCIA
Atendendo ao período de pandemia, e visto a instabilidade quanto as aulas estarem no remoto ou

presencial. A culminância se dará por exposição dos portfólios, com possível apresentação dos

alunos. Estando as aulas no remoto a exposição dos portfólios se dará no ambiente virtual por

meio das redes sociais da escola.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf.

Acessado em 09/04/2021.

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf
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