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Apresentação 

Este projeto apresenta o plano de metas elaborado pela comunidade escolar do 

Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo (CEF Miguel Arcanjo), composta por 

professores, direção, pais, alunos e funcionários, e determina, de modo prático, quais são 

as ações pedagógicas e administrativas para o ano de 2021, confirmando a identidade 

pedagógica desta Unidade Escolar. 

Esta Proposta de trabalho é vista como uma ação viável que pretende atingir 

objetivos preestabelecidos que visam principalmente o avanço na aprendizagem, em 

aspectos cognitivo, cultural e social dos nossos educandos. 

Histórico 

A criação da escola se deu por meio da Portaria nº 276, publicada no Diário Oficial 

do DF no dia 28 de julho de 2009. O CEF Miguel Arcanjo ocupou primeiramente um 

espaço provisório na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Em Seguida, foi transferido para 

o prédio provisório no CAIC/Unesco, e por fim ocupou a estrutura própria que foi 

inaugurada em 11 de fevereiro de 2010, no Bairro São Bartolomeu onde funciona até os 

dias de hoje. 

Em 2011, foi aberta uma turma de trabalho na Oficina Socioprofissionalizante 

com intuito de atender a comunidade escolar local uma vez que não existe um centro de 

ensino especial para acompanhar os estudantes que possuem deficiência e/ou transtornos 

associados às aprendizagens. Esta turma se destina a estudantes de médio a alto grau de 

comprometimento cognitivo e pedagógico comprovados por laudos médicos e nela se 

trabalha o currículo funcional e a socialização sem qualquer possibilidade de 

escolarização. 

Em 2016, no turno noturno, o CEF Miguel Arcanjo passou a ceder espaço ao 

Centro de Ensino Profissional de Planaltina, como anexo, oferecendo cursos 

profissionalizantes na área de Saúde (técnicos em enfermagem, nutrição e odontologia) e 

segurança do trabalho. 

Em 2019, esta unidade de ensino ofereceu o Programa de Avanço das 

Aprendizagens Educacionais – PAAE, programa da Secretaria de Educação do DF que 

possibilita a correção da distorção idade/série, aprovado pelo Parecer nº 238/2012-CEDF. 



6 

Em 2020, com o advento da pandemia mundial de Coronavírus (Covid-19), o CEF 

Miguel Arcanjo, assim como as demais escolas da rede pública de ensino do Distrito 

Federal, adotou o ensino à distância mediado por tecnologia como forma de garantir a 

prestação do ensino à comunidade. Foi um período marcado por diversas dificuldades: 

estudantes sem acesso a internet (o que foi remediado pela disponibilização de materiais 

impressos); falta de experiência com o uso das TICs tanto por parte de professores como 

de estudantes (o que foi, em alguma medida, minorado com a realização de cursos virtuais 

pela SEDF e por formações e tutoriais pela UE); a ausência de vários estudantes nas 

plataformas (o que foi abordado pelos processos de busca ativa realizados ao longo do 

ano letivo) entre outros.  

Caracterização Física 

Trata-se de uma escola urbana que trabalha com alunos dos 3º Ciclo de 

Aprendizagens (6º ao 9º ano) do ensino fundamental regular e que tem capacidade para 

atender aproximadamente 600 estudantes por turno.  

Identificação 

O Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo inscrito sob o INEP: 53068211, 

localiza-se Avenida São Bartolomeu, Área Especial 03, São Sebastião, Brasília/DF, sob 



7 

o CEP: 71.697-040. O contato com a Unidade de Ensino pode ser feito por telefone: (61) 

3901-3166; ou por e-mail: cef.miguelarcanjo@edu.se.df.gov.br. 

A Unidade Executora, registrada sob o CNPJ: 11.848.846/0001-00 e razão social 

Caixa Escolar do CEF Miguel Arcanjo, é a responsável pela aquisição de materiais 

consumíveis e/ou permanentes, manutenção e prestação de contas das verbas Federais e 

Distritais destinadas à escola. Tem como presidente e vice-presidente o diretor e vice-

diretor, respectivamente, da Unidade de Ensino. 

Equipe Diretiva 

Membros Funções/Atuações Telefone 

Raphael Seiti Miura Monforte Diretor 61 9 9843-6349 

Waldemar Pereira Santos Vice-diretor 61 9 8586-0530 

Marcos Lima de Oliveira Supervisão Pedagógica 61 9 9171-9011 

Maria Aparecida Luiz Brandão Supervisão Administrativa 61 9 8152-1923 

Maria Betanha Nunes de Oliveira Chefe de Secretaria 61 9 9155-4297 

Everaldo Elias Ferreira Secretaria 61 9 9172-3080 

Janete Santos Ferreira Administrativo 61 9 9807-4609 

Lidiane Rezende Alves Coordenadora 61 9 8141-3133 

Dogivânia Galdino Lima Coordenadora 61 9 9248-8664 

Daniel Bezerra Rocha Melo Coordenador 61 9 8188-1226 

Angélica Maria Oliveira Santos Orientadora Educacional 61 9 9263-8005 

Barbara Alves Ferreira de Medeiros Orientadora Educacional 61 9 9211-1808 

Aristóteles Lopes de Carvalho Sala de Recurso 61 9 9267-9010 

Meire da Silva Borges Sala de Recurso 38 9 9916-2916 

Diagnóstico da Realidade 

Segundo o IDEB de 2019 nos anos finais da rede Distrital de Ensino, o CEF 

Miguel Arcanjo atingiu a meta, mas não alcançou a nota 6,0, valor de referência. 

 

Fonte: https://qedu.org.br/escola/240897-cef-miguel-arcanjo/ideb. Dados do Ideb/Inep (2019). 

A seguir, disponibilizamos a série histórica do IDEB desta Unidade de Ensino. 

mailto:cef.miguelarcanjo@edu.se.df.gov.br
https://qedu.org.br/escola/240897-cef-miguel-arcanjo/ideb
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Fonte: https://qedu.org.br/escola/240897-cef-miguel-arcanjo/ideb. Dados do Ideb/Inep (2019). 

Na imagem, para o ano de 2017, não foi possível aferir a nota do IDEB devido ao 

não cumprimento do requisito de 80% de participação de estudantes na Prova Brasil, 

avaliação que mede o nível de proficiência. Desta forma, deve-se entender como nota não 

divulgada.  

Pela média apresentada acima, é possível verificar que, predominantemente, os 

nossos estudantes se encontram no nível 3 (Escala SAEB) no seu desenvolvimento tanto 

para Língua Portuguesa como para Matemática e por isso se enquadram no nível básico 

quando deveriam, para uma aprendizagem adequada, estarem no nível proficiente e/ou 

avançados.  

 

 

https://qedu.org.br/escola/240897-cef-miguel-arcanjo/ideb
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 Desta forma, o estudante de 9º ano do CEF Miguel Arcanjo é capaz de: 

 

Fonte: http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/ 

Diante desse diagnóstico, existe a necessidade de um projeto interventivo para que 

sejam sanadas essas fragilidades apresentadas ao longo do percurso do estudante no 

Ensino Fundamental 2, não menosprezando o que já é realizado em termos de 

aprendizagens desses estudantes, ou seja, sem descuidar das demais competências as 

quais já são desenvolvidas. Ao longo dos anos, essas dificuldades não sanadas até o 5º 

ano apresentam correlações com as habilidades não desenvolvidas pelos estudantes no 9º 

ano, o que implica em um aumento do número de fragilidades apresentadas. 

Alunos fora de Fluxo 

http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/
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Em 2020, a proporção de discentes com atraso escolar de 2 anos ou mais atingiu 

a faixa de 32%, ou seja, a cada 100 estudantes 32 não estão na série/ano em que deveriam 

estar cursando. Isso equivale dizer que teríamos uma sala de aula por ano e por turno  que 

seria destinado apenas a esse público em atraso escolar desdobrando-se em menos 

disponibilidades de vagas para os estudantes que seguem o fluxo escolar idade/série. A 

seguir ilustramos a realidade da escola através de um gráfico por ano/série de estudantes 

fora desse fluxo. 

 

Fonte: https://www.qedu.org.br/ 

No ano de 2019, o CEF Miguel Arcanjo sabendo da existência dessa fragilidade 

apresentada implantou um programa de correção de fluxo intitulado Programa para 

Avanço das Aprendizagens Escolares (PAAE). Como resultado, tive-se uma progressão 

de 58% desses estudantes para o 9º ano e tendo o seu fluxo corrigido.  

No ano de 2019, com o final da vigência do Programa para Avanço das 

Aprendizagens Escolares (PAAE) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, a equipe do CEF Miguel Arcanjo procurou dar continuidade às ações voltadas 

para a diminuição da defasagem idade-ano por meio do planejamento conjunto realizado 

na semana de planejamento coletivo realizada na semana anterior à retomada das aulas 

daquele ano. Em vista da pandemia de Covid-19 que acometeu a sociedade, contudo, 

essas ações precisaram ser readaptadas e foram incorporadas às ações de busca ativa 

realizadas por toda a equipe da escola. 

 

Função Social da Escola 

Prestar um ensino ao estudante para que transcenda a escolarização de forma a 

exercer seu papel como protagonista da sua própria história, pleno e capaz de enfrentar 

quaisquer adversidades que possam ser apresentadas no percurso de sua vida. 

https://www.qedu.org.br/
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Princípios 

As aprendizagens serão proporcionadas por meio dos seguintes princípios: 

✓ “Art. 205 da CF - A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família” (grifo nosso). 

✓ Acesso à educação é um direito constitucional, mas cumprir com os 

deveres é ter consciência de suas obrigações e lutar para que o que é justo e 

correto sejam colocados em prática. 

✓ A escola se concentrará na escolarização, educação formal e dependerá do 

envolvimento coletivo de todos os seus personagens: estudantes, 

professores e comunidade escolar. Contudo, o estudante é o protagonista do 

processo de aprendizagem e é o foco desta escola. 

Objetivo Principal 

O objetivo do CEF Miguel Arcanjo é proporcionar aprendizagem aos discentes 

dessa instituição buscando sempre que possíveis novas concepções, ferramentas e 

práticas pedagógicas sejam atrativas para o nosso público-alvo, os estudantes.  

Também é de interesse dessa instituição a aproximação do núcleo familiar do 

estudante com a finalidade do seu pleno desenvolvimento, afetivo, emocional e social. 

Objetivos Específicos 

• Diminuir a distorção no fluxo escolar; 

• Incentivo a inscrição do ENCCEJA; 

• Incentivar a participação da comunidade na escola; 

• Garantir o espaço da escola para todos os segmentos da comunidade escolar; 

• Ser transparente quanto as informações administrativas, pedagógicas, financeiras; 

• Criar formas democráticas que proporcionem maior liberdade e igualdade no 

processo educacional; 

• Incentivar o uso de tecnologias no ambiente escolar para dinamização das rotinas. 

• Implantação de um sistema de comunicação com a família; 

• Adequação de escrituração através de formulários eletrônicos; 

• Transformar a escola em um ambiente agradável, propício para as aprendizagens; 
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• Fazer da escola um ambiente onde o aluno seja capaz de ler, escrever, interpretar, 

pensar, expressar, criticar, criar, calcular, socializar, empoderar-se; 

• Trabalhar, com o corpo discente, a valorização dos profissionais da educação; 

• Proporcionar ao corpo docente novas perspectivas e ferramentas pedagógicas que 

sejam atrativas para os discentes; 

• Incentivar o protagonismo estudantil; 

• Proporcionar condições para que o Grêmio Estudantil exista e seja atuante. 

• Oportunizar ao estudante, em condição de vulnerabilidade social, acesso a 

experiências significativas de cultura, lazer e perspectiva de mundo. 

Fundamentação Teórica 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

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

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

manifestações culturais.  

Lei de Diretrizes e Base da Educação – 1996 

 

Para cumprir os objetivos anteriormente elencados, o CEF Miguel Arcanjo 

fundamenta-se na documentação oficial da Secretaria de Educação, como as Diretrizes 

de avaliação e o Currículo em Movimento, e nos documentos norteadores nacionais como 

a Lei de Diretrizes e Base da Educação e a Base  Nacional Comum Curricular.  

Organização Escolar 

O CEF Miguel Arcanjo, como toda e qualquer escola do Distrito Federal, 

apresenta uma organização básica setorial definida embora complexa na atuação e 

desenvolvimentos de suas rotinas, caracterizadas pelas particularidades do contexto 

inserido. 
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De forma a simplificar a compreensão, apresentamos um organograma do CEF 

Miguel Arcanjo quanto aos setores orgânicos envolvidos e recursos humanos disponíveis. 

 

Direção 

São obrigações e responsabilidades do Diretor e Vice-Diretor:  

i. conhecer, cumprir e divulgar os princípios e as diretrizes da administração 

pública, a legislação e as normas vigentes, incorporando-as à prática 

gestora no cotidiano da gestão escolar;  

ii. liderar e executar políticas educacionais, na qualidade de mediador entre 

essas e a Proposta Político-Pedagógica - PPP da unidade escolar em 

consonância com o Currículo em Movimento da Educação Básica, 

identificado por Currículo da Educação Básica, Diretrizes e as Orientações 

Pedagógicas desta SEEDF;  

iii. utilizar os resultados das avaliações nos níveis previstos nas Diretrizes de 

Avaliação da SEEDF como subsídio à construção da Proposta Político 

Pedagógica - PPP da unidade escolar;  

iv. promover a integração e a participação da comunidade escolar, 

estabelecendo relações de cooperação que favoreçam a formação de redes 

de apoio e de aprendizagem recíproca;  

v. propor e planejar ações que, voltadas para o contexto socioeconômico, 

ambiental e cultural em que a unidade escolar esteja inserida, incorporem 

as demandas e os anseios da comunidade local aos propósitos pedagógicos 

da unidade escolar;  
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vi. fomentar a Gestão Democrática como forma de garantir o fortalecimento 

da unidade escolar e a promoção dos direitos de aprendizagem dos 

estudantes; estimular a formação continuada para o aprimoramento dos 

profissionais que atuam na unidade escolar por meio de ações pedagógicas 

que favoreçam o seu desenvolvimento; garantir que as ações de formação 

continuada contribuam efetivamente para a aquisição das aprendizagens; 

vii.  atender a comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência; 

viii. acompanhar, sistematicamente, o preenchimento dos Diários de Classe;  

ix. acompanhar e garantir o cumprimento do Calendário Escolar, bem como 

o cumprimento da carga horária estabelecida na Matriz Curricular 

aprovada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF;  

x. zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente 

escolar, das instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes na 

unidade escolar;  

xi. zelar para que o trabalho dos profissionais da unidade escolar seja 

realizado de maneira articulada;  

xii. zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste Regimento. 
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Supervisão Pedagógico Administrativo 

São atribuições do Supervisor:  

✓ coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das ações 

pedagógicas, administrativas e financeiras;  

✓ conhecer, cumprir e divulgar os princípios e as diretrizes da administração 

pública, a legislação e as normas vigentes, incorporando-as à prática 

gestora no cotidiano da gestão escolar;  

✓ acompanhar e prestar informações relativas à situação funcional dos 

servidores e funcionários em exercício na unidade escolar;  

✓ mediar a elaboração, a implementação, o acompanhamento e a avaliação 

da Proposta Político-Pedagógica - PPP da unidade escolar; divulgar e 

incentivar a participação dos professores em todas as ações pedagógicas e 

de formação continuada promovidas pela SEEDF;  

✓ orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do Currículo 

da Educação Básica;  

✓ coordenar a elaboração periódica de relatórios das atividades pedagógicas, 

administrativas e encaminhá-los sempre que solicitado;  

✓ coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos serviços de apoio 

disponíveis na unidade escolar, com vistas à aquisição das aprendizagens; 

acompanhar sistematicamente o preenchimento dos Diários de Classe; 

✓ acompanhar o cumprimento do Calendário Escolar, bem como o 

cumprimento da carga horária estabelecida na Matriz Curricular aprovada 

pelo Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF;  

✓ acompanhar sistematicamente as atividades realizadas pelos profissionais 

de apoio, adotando ações que visem ao fortalecimento do trabalho 

articulado;  

✓ zelar pelo cumprimento das disposições contidas no Regimento Interno da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. 
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Chefe de Secretaria 

São atribuições do Chefe de Secretaria Escolar:  

1) assistir à Direção em serviços técnico-administrativos, especialmente, os referentes à 

vida escolar dos estudantes da unidade escolar;  

2) planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da Secretaria Escolar;  

3) organizar e manter atualizados a escrituração escolar, as normas, as diretrizes, 

legislações e demais documentos relativos à organização e ao funcionamento da 

unidade escolar;  

4) analisar documentos para efetivação de matrícula, submetendo-os à apreciação da 

Direção e da Coordenação Pedagógica;  

5) atender às solicitações dos órgãos competentes da SEEDF no que se refere ao 

fornecimento de informações relativas à unidade escolar, à vida escolar dos estudantes 

e dos profissionais que ali atuam; preparar processos e elaborar relatórios a serem 

encaminhados aos órgãos próprios da SEEDF; 

6) instruir processos sobre assuntos pertinentes às atividades da Secretaria Escolar;  

7) atender aos pedidos de informação sobre processos relativos à Secretaria Escolar e 

demais documentos, respeitando o sigilo profissional;  

8) articular-se com os setores técnico-pedagógicos da unidade escolar para que, nos 

prazos previstos, sejam fornecidos todos os resultados escolares dos estudantes;  

9) manter atualizados, no arquivo corrente, as pastas e os registros individuais dos 

estudantes e dos profissionais da unidade escolar; 

10) manter todo o arquivo permanente da unidade escolar organizado e conservado, em 

razão de seu valor probatório; 

11) adotar medidas que garantam a preservação de toda a documentação sob sua 

responsabilidade; lavrar atas e anotações de resultados finais, de estudos de 

recuperação, de exames especiais e outros processos de avaliação, cujo registro de 

resultado for necessário;  

12) coordenar os processos de remanejamento escolar, de renovação de matrículas e de 

matrículas novas, observando os critérios estabelecidos na Estratégia de Matrícula 

vigente;  

13) participar do planejamento e formação de turmas de acordo com a Estratégia de 

Matrícula sob supervisão da equipe pedagógica da unidade escolar;  
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14) emitir e assinar documentos escolares, juntamente com o Diretor, de acordo com a 

legislação vigente, sendo ambos corresponsáveis pela veracidade do fato escolar;  

15) atender a comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência; 

16) utilizar o Sistema de Informação, definido para a Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, para registro da escrituração escolar;  

17) manter atualizadas as informações no Sistema de Informação, para registro da 

escrituração e emissão de documentação escolar; executar rotinas de segurança das 

informações por meio dos recursos de informática;  

18) inserir a indicação da necessidade educacional especial e/ou deficiências TGD e Altas 

Habilidades dos estudantes no Sistema de Informação, em articulação com os 

profissionais do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA e Sala de 

Recursos, quando houver;  

19) inserir, no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 

- SISTEC, os Planos de Cursos aprovados pelo Conselho de Educação do Distrito 

Federal - CEDF;  

20) prestar, anualmente, as informações relativas ao Censo Escolar, solicitadas pela 

SEEDF, nos termos da legislação vigente; 

21) acompanhar, sistematicamente, o preenchimento dos Diários de Classe; 

22) acompanhar, o cumprimento do Calendário Escolar, bem como o cumprimento da 

carga horária estabelecida na Matriz Curricular aprovada pelo Conselho de Educação 

do Distrito Federal - CEDF;  

23) praticar os demais atos necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria 

Escolar;  

24) zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste Regimento. 

Coordenação Pedagógica 

A Coordenação Pedagógica constitui-se em um espaço-tempo de reflexões sobre 

os processos pedagógicos de ensino e de aprendizagem e formação continuada, e tem por 

finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de 

dar suporte ao Projeto Político Pedagógico. As ações devem contemplar a implementação 

do Currículo da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF em vigor. 

Além do mais deve articular ações que garantam a realização da Coordenação 

Pedagógica. 

A Coordenador Pedagógico deve: 
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- participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da 

avaliação da Proposta Político-Pedagógica - PPP da unidade escolar; 

- orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de 

execução, de implementação e de avaliação da Organização Curricular; 

- articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade 

escolar e a Coordenação Regional de Ensino, assegurando o fluxo de 

informações e o exercício da gestão democrática;  

- divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações 

pedagógicas promovidas pela SEEDF;  

- estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do 

Currículo da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF, 

por meio de pesquisas, de estudos individuais e em equipe, e de oficinas 

pedagógicas locais, assegurando a Coordenação Pedagógica como espaço 

de formação continuada;  

- dar suporte aos processos interventivos da implantados pela unidade 

escolar; 

- divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos tecnológicos no âmbito da 

unidade escolar;  

- colaborar com os processos de avaliação institucional, articulando os três 

níveis de avaliação, com vistas à melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem e recuperação dos rendimentos/ desempenho escolar. 

Professores 

Os professores são responsáveis imediatos pela qualidade da educação e pelo 

sucesso da Proposta Político-Pedagógica da escola. São eles que estão diretamente 

ligados aos alunos e devem ter clareza de seus objetivos e possibilidades na condução 

deste projeto. A participação ativa em todas as atividades educacionais e o compromisso 

com uma educação transformadora deve balizar as atitudes dos professores. 

Deve-se levar em consideração que os professores são profissionais e que, para 

desempenhar bem o seu trabalho, precisam de condições físicas, materiais e financeiras; 

deve-se articular e pôr em ação o plano político e pedagógico de forma que não se 

prejudique a liberdade de criação e produção. É preciso facilitar a troca de experiências e 

possibilitar o aperfeiçoamento individual e coletivo. 
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Nenhum Proposta Político-Pedagógica dará certo sem a participação de todos os 

professores. A elaboração e as ações do plano devem contar com a participação ativa dos 

professores, afinal serão eles que desempenharão os papéis principais no 

desenvolvimento de toda e qualquer atividade educacional. 

Estudantes 

A vontade e a disponibilidade de aprender e participar do processo de 

ensino/aprendizagem deve ser o objetivo central de qualquer pessoa que vá à escola. Os 

estudantes devem: 

✓ lutar por seus direitos na escola;  

✓ organizar-se e reivindicar melhorias na educação, principalmente local;  

✓ buscar para si uma educação de qualidade. Deixar de ser simples 

espectador e assumir a função de protagonistas do processo educacional é 

primordial para que o discente se transforme e alcance seus ideais através 

de uma escola democrática e participativa. 

Pais e Responsáveis 

Voltar à escola, aprender e acompanhar o processo de aprendizagem dos filhos, 

participar da elaboração e execução da Proposta Político-Pedagógica da escola. Sem essas 

atitudes a escola nunca cumprirá sua função social. É preciso trazer de volta à escola os 

pais e a comunidade. Para isto é necessário oferecer-lhes um espaço de participação, é 

preciso conscientizá-los da necessidade e da falta que eles fazem para que a educação seja 

transformadora. Criar mecanismos de participação e contribuição da comunidade no 

processo educacional é fundamental para o seu sucesso. 

Conselho Escolar e Unidade Executora 

Entidades representativas da comunidade escolar que tem seus princípios e 

objetivos definidos em estatutos próprios. Acompanham as ações desenvolvidas no CEF 

Miguel Arcanjo. 

O Conselho escolar é um órgão consultivo e deliberativo de apoio ao 

gerenciamento da escola. Os membros do Conselho Escolar devem ser pessoas 

comprometidas com a educação democrática e de qualidade; pessoas que assumam a 

responsabilidade de, juntamente com toda comunidade escolar, fazer da escola um espaço 
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de construção do saber e da cidadania. Assim prevê-se dentre as atividades do conselho 

contribuir com ações que visem reflexões, formações e construção participativa das 

soluções necessárias para superar desafios que permeiam o ambiente escolar e atingir o 

nível e qualidade de educação desejado pela comunidade do CEF Miguel Arcanjo e 

coerentes com este Projeto Político-Pedagógico. É preciso que o Conselho Escolar 

assuma, dentro deste modelo de gestão, seu papel de órgão coletivo e democrático que 

proporciona a participação de todos os segmentos nos destinos da escola. 

Organização do trabalho pedagógico da escola 

No ano de 2020, o contexto da pandemia de Coronavírus – Covid-19 impôs uma 

mudança das escolas no que diz respeito à reorganização da sala de aula, à elaboração e 

ao planejamento pedagógico e à gestão do tempo entre outros fatores. O uso das 

tecnologias passou a fazer parte do dia a dia de toda a comunidade escolar. Os papeis 

desempenhados por professores e estudantes sofreram alterações em relação ao ensino 

tradicional e o próprio conceito de aula também foi modificado.  

Para o ano de 2021, embasada nas orientações da SEDF (organizadas por meio 

das “Orientações à Rede Pública de Ensino para o Registro das Atividades Pedagógicas 

Remotas e Presenciais” – 2ª Edição/atualizada em 25/05/2021), a equipe do CEF Miguel 

Arcanjo se mobilizou para o desenvolvimento das atividades pedagógicas por meio da 

plataforma digital Google Classroom e da disponibilização de materiais impressos 

correlatos. A intenção com isso é criar um ambiente de trabalho voltado para a 

acessibilidade e o apoio conjunto. Dessa forma, foram privilegiadas ações como 

coordenação virtual por área do conhecimento, planejamento de atividades em conjunto 

por disciplina, estabelecimento de um cronograma semanal de realização de aulas por 

disciplina via Google Meet em ambos os turnos e um calendário com datas pré-definidas 

para a disponibilização e a devolução das atividades impressas. 

A qualquer tempo, as otimizações dessas novas rotinas e eventuais 

desdobramentos poderão ser revistas/alteradas mediante emissão de novas normativas ou 

por provocação de algum membro da comunidade escolar. Para o segundo caso, toda e 

qualquer alteração deverá ter o aval dos integrantes da comunidade escolar garantindo a 

manutenção de um serviço de excelência.  

Utilização dos espaços da escola 
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O CEF Miguel Arcanjo possui salas de aula ambientes as quais dispõem de 

recursos didático-pedagógicos que atendem um fim educacional específico. A ideia é 

fazer o aluno interagir com uma maior diversidade de recursos e materiais pedagógicos e 

ter mais condições de estabelecer uma relação entre o conhecimento escolar, a sua vida e 

o seu ambiente. Além disso, o conceito de sala ambiente considera que o quadro negro 

não é único recurso válido no processo de ensino-aprendizagem na forma presencial. 

A organização do ambiente escolar em formato de sala ambiente permite a 

especialização das salas de acordo com as disciplinas que as sediarão. Dessa forma, os 

professores permanecem na sala enquanto os estudantes se deslocam de acordo com a 

disciplina do horário.   

O objetivo desta organização de espaços é que cada sala, uma vez especializada, 

conte com os subsídios materiais necessários para ilustração e enriquecimento das aulas, 

como por exemplo conjuntos de mapas, fotos e gravuras nas salas de geografia; 

microscópios, substâncias químicas, órgãos e animais conservados em formol na sala de 

ciências, e assim por diante. 

Os espaços coletivos da escola são: quadra poliesportiva, sala de 

leitura/laboratório de informática, pátios e refeitório. O primeiro espaço e destinado 

preferencialmente às aulas de Educação Física, o que não inviabiliza a utilização por 

outros professores. Os pátios, sala de leitura e o refeitório estão vinculados à reserva que 

deverá ser realizada pelo professor. A sua utilização está condicionada ao uso consciente 

e à autorização da equipe diretiva da escola; situações nas quais é imprescindível evitar a 

perturbação de outras práticas pedagógicas nas imediações. 

O acesso a todos os espaços está minimamente adaptado em termos de 

acessibilidade para alunos com necessidades especiais.  

Utilização das Tecnologias da Informação – TIC voltadas para a educação 

A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) é encorajada 

no CEF Miguel Arcanjo por se tratar de um agente facilitador imprescindível no processo 

de ensino e aprendizagem. No contexto de aulas presenciais, o CEF Miguel Arcanjo conta 

com uma sala de informática com vários computadores equipados com o sistema 

operacional Linux e acesso a internet. Tal equipamento constitui um recurso para 

professores e estudantes desenvolverem atividades e pesquisas complementares às 

desempenhadas cotidianamente. O uso das TICs foi facilitado após a instalação de um 

sistema de internet WiFi com cobertura em toda a área da escola e de uma TV em cada 
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sala de aula, o que permitiu a professores e estudantes utilizarem esse recurso para a 

apresentação de material multimídia por meio do emparelhamento de computadores ou 

qualquer outro dispositivo compatível.  

No contexto das atividades desenvolvidas de forma remota, ocasionado pela 

pandemia de Covid-19 nos anos de 2020 e 2021, a equipe do CEF Miguel Arcanjo 

desenvolveu estratégias baseadas nas orientações propostas pela SEDF para uso das TICs 

como forma de minimizar os impactos causados pela interrupção das aulas presenciais. 

Tal estratégia foi fundamental para a continuidade das ações pedagógicas realizadas pela 

escola no ano de 2020 e reforçada para o ano de 2021 com a revisão do Plano de Trabalho 

e a realização de ações com vistas à superação das dificuldades e desafios enfrentados no 

ano anterior. 

Organização do Ambiente Virtual 

Em 2020, o ambiente virtual foi estruturado de forma similar ao presencial de 

forma que cada estudante tivesse a sua disposição 11 salas virtuais. Cada uma dessas salas 

contemplaria uma componente curricular: Artes, Ciências Naturais, Educação Física, 

Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, PD1, PD2 e PD3.  

Infelizmente, essa logística resultou em algumas situações nocivas ao 

gerenciamento dos estudantes e da equipe da escola no decorrer do ano letivo de 2020. 

Foi constatado, por exemplo: que muitos estudantes acessavam algumas salas e outras 

não; tem-se um limite de enturmação de 500 convites diários estabelecidos pela própria 

Google, ou seja, esse aspecto tornou o processo de inclusão dos estudantes nas turmas 

virtuais lento no início das aulas não-presenciais; dificultou o monitoramento e 

intervenções por parte da escola uma vez que se tinha 374 turmas virtuais no ensino 

regular; logísticas de organização própria  próprias de cada professor dificultando a 

dinâmica de interação do estudante. 

Para o ano de 2021, pensou-se numa logística diferente. As salas virtuais estão 

organizadas por turmas de modo que se tem um total de 34 somente no ensino regular (17 

turmas por turno). As atividades das componentes curriculares estão dispostas dentro de 

tópicos previamente nomeados e formatados. Todos os professores que possuem a turma 

em sua grade horária foram inseridos nessas salas virtuais, bem como Coordenação e 

Equipe Diretiva. Como se trata de um espaço virtual compartilhado toda e qualquer 

alteração em relação ao formato será tratada nas coordenações coletivas.  
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Dentro do ambiente virtual, também foi criado uma Sala de Coordenação. Esse 

espaço é destinado para a organização e gerenciamento de demanda pedagógicas e 

administrativas da Unidade de Ensino. Está organizada em tópicos de acordo com os 

setores orgânicos da escola e/ou rotinas importantes.  
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Relação escola-comunidade 

A Escola procura estabelecer parceria com a comunidade escolar e construir uma 

relação positiva com a população do entorno. A atuação dos educadores influencia não 

apenas estudantes e suas famílias, mas também o bairro em que a escola se insere e a 

sociedade como um todo. A presença dessa instituição deve ser um diferencial positivo 

na comunidade — essa parceria é importante para todos. 

É interesse dessa instituição que a família apoie e acompanhe os alunos. Para 

tanto, faz-se necessário manter um canal de comunicação eficiente a fim de que a 

informação chegue e as decisões e providências possam se concretizar. 

Na modalidade presencial, o CEF Miguel Arcanjo utiliza um sistema de 

identificação de alunos que permite que as famílias possam saber horários de entrada e 

saída, ocorrências, medidas disciplinares, comunicados e notas; informações que os 

responsáveis têm acesso por meio de qualquer smartphone. Esse serviço é prestado por 

uma empresa terceirizada e não é obrigatório, tendo o responsável que fazer adesão do 

benefício. 

No atual cenário pandêmico, existe a solicitação em normativas que se evite 

aglomerações nas dependências da unidade de ensino, a escola passou utiliza o aplicativo 

WhatsApp e e-mail para interação com os responsáveis e atendimentos de suas demandas. 

O canal do o WhatsApp não se atende ligações. Essas devem ser direcionados ao telefone 

fixo da escola. O responsável de plantão dará andamento a solicitação/informação. 

Optou-se para que toda e qualquer interação fosse direcionada de forma privada até 

mesmo para evitar exposição de dados e situações pessoais. Para toda e qualquer ação é 

solicitada nesse canal a confirmação de dados do estudante. 

Como forma de divulgação ou solicitações, criou-se grupos por ano/série e turno. 

Esses grupos são restritos, ou seja, se destinam apenas para responsáveis e somente os 

administradores tem acesso a postagem. Esse formato foi pensado de forma a evitar que 

todo e qualquer comunicado se perca na possibilidade de um excesso de 

interação/postagens.  
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Sala de Recurso 

O CEF Miguel Arcanjo conta com uma Sala de Recurso Generalista que realiza 

Atendimento Educacional Especializado conduzido por professores especializados, que 

suplementam(no caso de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação e 

Surdez/Deficiência Auditiva para o ensino de Libras), complementam (para os estudantes 

com deficiências e Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro 

Autista (TGD/TEA) ou oferecem atendimento substitutivo (ensino de Português como 

Segunda Língua), além das orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns, 

elaboram, organizam recursos pedagógicos e de acessibilidade, em todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica. 

O atendimento em Sala de Recursos Generalista acontece em cinco atendimentos 

diários de cinquenta minutos, em três dias da semana, por turno em que cada estudante 

recebe de dois a quatro atendimentos de cinquenta minutos por área, distribuídos durante 

a semana ou em um único dia, individualmente ou em grupo, no contraturno. 

 

Orientação Educacional 

É um serviço especializado de apoio as aprendizagens, constituído por 

profissionais com formação em Pedagogia ou Psicologia com vistas ao desenvolvimento 

integral do estudante.  

Este profissional é responsável por: promover a mediação entre aluno, família, 

escola e comunidade, atendendo às necessidades educacionais e emocionais do educando; 

ajudar o aluno a construir uma visão, na qual ele se descubra, desenvolva e saiba seu lugar 

no mundo por meio da afetividade e da relação com os demais; orientar o aluno com base 

nos objetivos atuais de educação, visando à sua formação consciente; adaptar o aluno ao 

meio em que está inserido. Seu atendimento é por demanda. 

Sala de Ensino Especial – DI- Oficina Pedagógica Sociomotivacional 

A Oficina Pedagógica Sociomotivacional oferece atendimento a estudantes com 

necessidades especiais, através de atividades da vida autônoma e social (AVAS), 

trabalhando com rotinas e práticas do dia a dia dos estudantes, com o intuito de incluir 
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estes educandos, tanto no ambiente educacional quanto social, proporcionando-lhes 

maior autonomia social. 

Estratégias de avaliação 

No CEF Miguel Arcanjo, seguimos as Diretrizes de Avaliação da SEDF e 

entendemos a avaliação formativa, dentro do processo educativo, como uma ferramenta 

a serviço da aprendizagem. Ela não representa o fim, mas um meio cujo objetivo é a 

melhoria das práticas educativas e a sua constante qualificação, o que possibilita 

identificar problemas de aprendizagem e encontrar soluções para corrigir rumos. 

No processo de avaliação, buscamos desenvolver e analisar a capacidade crítica 

dos estudantes considerando a realidade em que estamos inseridos por meio do trabalho 

contextualizado de temas transversais. 

Para que isso aconteça, incentivamos variedade nos instrumentos de avaliação que 

proporcionem o levantamento das aprendizagens construídas e, também, que os 

professores sejam transparentes ao explicar as regras e quais competências avaliativas 

estão envolvidas na avaliação. Dessa forma, entendemos que a finalidade da avaliação 

será alcançada quando professores e estudantes assumem responsabilidades específicas 

no processo avaliativo. 

 

Nosso sistema de avaliação interna pressupõe: 

• diagnosticar e registrar os processos e dificuldades do aluno; 

• possibilitar que o aluno autoavalie sua aprendizagem; 

• orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as (eventuais) 

dificuldades; 

• fundamentar as decisões quanto à necessidade de procedimentos de reforço e 

recuperação da aprendizagem; 

• orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos 

curriculares. 

Cada professor tem autonomia para desenvolver as atividades de sala de aula e 

para casa com base nas instruções constantes nas Diretrizes de Avaliação. Entretanto, ao 

menos uma vez por semestre, a escola mobiliza sua equipe pedagógica para realizar um 

procedimento avaliativo em conjunto.  
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Para o ano de 2021, os professores, reunidos durante a Semana de Planejamento 

Pedagógico, deliberaram pela alternância entre um bimestre com a realização de uma 

semana de provas escritas, organizadas por três blocos com todas as disciplinas, e outro 

bimestre com a realização de um projeto organizado em torno de um tema transversal. Os 

resultados dessas avaliações são registrados, para cada componente curricular, por meio 

de planilhas eletrônicas e expressos por meio de notas. 

Conselho de Classe Participativo 

O Conselho de Classe é formado pela Direção, coordenadores, professores, alunos 

e pais. Se reunirá ao final de cada bimestre para discutir e avaliar os problemas e as ações 

da escola, bem como, o rendimento escolar dos alunos.  

Os professores se reunirão com os coordenadores, supervisores, direção, alunos e 

pais para fazer uma avaliação geral (todos os aspectos) das turmas inicialmente e depois 

sem os alunos e pais será feita uma avaliação de aluno por aluno. Dessa reunião sairá uma 

ata com todas as avaliações e sugestões dos professores para um bom processo 

educacional. 

Reunião de Pais 

Prevê-se uma reunião de pais ao término de cada bimestre, convenientemente, aos 

sábados, por tratar-se do dia da semana em que há maior disponibilidade desse segmento 

para o comparecimento. 

Para fortalecer o vínculo família-escola, poderá ocorrer oficinas, palestras, 

workshops, “Dia da Família na escola” entre outras atividades seguido de entrega dos 

boletins e conversa dos professores com os pais e/ou responsáveis. O Boletim só será 

entregue para os responsáveis pelo aluno(a) cadastrados no sistema i-Educar. 
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Reunião Coletiva - Coordenação 

Encontro semanal realizado na escola, quarta-feira nos períodos matutino e 

vespertino, com a participação da Direção, coordenação e todos os professores. Fórum de 

debates e decisões administrativas e pedagógicas da escola. É obrigatória a participação 

e as decisões, se não forem consensuais, serão decididas pelo voto da maioria dos dois 

turnos, com aceitação democrática da minoria. Não existe limitação de temas ou assuntos, 

tudo poderá ser discutido e decidido em reunião coletiva. Será presidida/coordenada pelo 

diretor da escola, em sua ausência pelo supervisor pedagógico. Para cada reunião deverá 

ser elaborada uma ata ou registro que contenha as discussões e decisões, e que deverá ser 

assinada por todos os presentes. 

Normalmente um dia antes da reunião/coordenação coletiva, uma vez por semana, 

é realizada uma reunião preliminar entre direção, coordenação e equipe administrativa. 

Esse momento tem como objetivo planejar a reunião coletiva com os professores e 

estabelecer conexão entre as esferas administrativa e pedagógica e é destinado à discussão 

e à deliberação de demandas relacionadas ao funcionamento administrativo da UE e suas 

possíveis relações com os demais setores.  

Organização curricular 

A organização curricular do Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo está 

em consonância com a versão atualizada do Currículo em Movimento da SEEDF. Essa 

base é alicerçada para que os estudantes se tornem leitores críticos que desvelam as 

realidades diversas, presentes em textos de diversos gêneros textuais, e são capazes de 

estabelecer relações de lógica e sentido. Para isso, a equipe pedagógica entende que a 

tarefa de desenvolver essas habilidades é responsabilidade de todos os professores da 

escola e não somente daqueles de alguns componentes curriculares. 

Assim, os componentes das quatro áreas que compõem o Currículo (linguagens, 

matemática, ciências da natureza e ciências humanas) devem ser trabalhados 

considerando as dimensões em que se subdividem, bem como os eixos transversais e 

integradores. Dessa forma, a autonomia do estudante é favorecida na construção do 

conhecimento escolar, científico e social, uma vez que interdisciplinaridade e a 

contextualização dos conteúdos visa à promoção da autonomia e da formação de cidadão 

críticos. 
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Para o ano de 2020, a seleção dos conteúdos das disciplinas e o respectivo 

planejamento de cada ano/etapa de turmas regulares são feitos anualmente e ajustados, de 

acordo com a necessidade, bimestralmente e têm como objetivo reavaliar o processo de 

aprendizagem de cada estudante em relação a cada turma. Por esse motivo, para o 

processo de planejamento, foi desenvolvido, pela equipe pedagógica, um sistema de 

formulários eletrônicos.  

Esse sistema funciona com as seguintes etapas: 

a. durante a coordenação, o professor se reúne com outros professores da 

mesma disciplina e juntos discutem o conteúdo; 

b. um professor de cada disciplina acessa o sistema e preenche o formulário, 

de acordo com o combinado com os outros professores, e o envia; 

i. ao preencher o formulário, o professor informa os dados do 

planejamento, juntamente com um endereço de e-mail; 

ii. em cada etapa do planejamento, o professor seleciona opções 

correspondentes ao conteúdo e às ações pedagógicas de maneira 

facilitada, em relação ao procedimento tradicional, contudo 

fidedigna em relação ao Currículo em Movimento e às Diretrizes 

de Avaliação da SEEDF; 

iii. ao final de cada etapa, o professor pode, caso deseje, inserir 

conteúdos ou procedimentos complementares correlatos, mas não 

expressos explicitamente nos documentos oficiais da SEEDF; 

iv. ao concluir o planejamento pedagógico bimestral, o professor 

recebe via e-mail uma cópia do documento. 

c. o supervisor pedagógico, juntamente com os coordenadores, avalia o 

planejamento realizado e verifica se será necessário realizar algum ajuste 

ou não; 

d. os planejamentos bimestrais são reunidos e disponibilizados para toda a 

equipe pedagógica da escola, para referência, publicidade e possíveis 

interações inter e/ou multidisciplinares de ações pedagógicas; 

e. ao longo do bimestre, as ações pedagógicas e os conteúdos previstos nos 

planejamentos são reavaliados e, durante os conselhos de classe, a equipe 

pedagógica, juntamente com os estudantes, por meio dos formulários 

eletrônicos de pré-conselho, avaliam as aprendizagens propostas para o 

bimestre; 
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f. durante o conselho de classe de final de bimestre, são propostas possíveis 

ações interventivas pedagógicas e/ou ajustes nos planejamentos 

bimestrais. 

Enfatiza-se, que em cada etapa da organização curricular do Centro de Ensino 

Fundamental Miguel Arcanjo, os conteúdos e os eixos integradores de cada 

etapa/modalidade visam à promoção de ações pedagógicas/projetos que promovam 

educação para a diversidade, a sustentabilidade e os Direitos Humanos, por meio da 

contextualização e do alinhamento com o Currículo em Movimento e das Diretrizes de 

Avaliação da SEEDF. A facilitação do processo de planejamento bimestral tem como 

objetivo principal direcionar o foco para a avaliação e ajuste dos processos de 

aprendizagem. 

Plano de ação para a implementação da Proposta Pedagógica 

Para o ano de 2021, foram realizadas oficinas, ao longo dos três dias de 

coordenação virtual coletiva, abrangendo temas como avaliação diagnóstica, avaliação 

processual e metodologia de trabalho à distância por meio da plataforma Google Suite: 

encontros via Meet para apresentação e debate dos temas e atividades via Classroom para 

materializar as propostas feitas durante esses encontros. 

 

Acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica 

A Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo será 

avaliada coletivamente pela equipe pedagógica da escola e pela Comissão Organizadora 

(composta por diretor, vice-diretor, supervisor pedagógico, coordenares pedagógicos, 

orientador educacional, sala de recursos, servidor da Carreira de Assistência à Educação 

e outros profissionais da escola) ao longo de todo o ano letivo. Essa avaliação ocorrerá 

com periodicidade variável e se dará especificamente: 

1. Durante a semana de planejamento e coordenação pedagógica, na primeira 

semana de cada ano letivo; 

2. Durante as coordenações coletivas ao menos uma vez por bimestre; 

3. Ao longo do processo de revisão da Proposta Pedagógica, realizada pela Comissão 

Organizadora em cada ano letivo. 
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Além disso, no Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo, a equipe entende 

que a avaliação deve acontecer ao final da realização de cada ação envolvendo corpo 

docente e discente, auxiliares de educação, coordenação pedagógica e direção da escola, 

de acordo com a natureza de cada situação. No início de cada ano letivo, deve acontecer 

uma avaliação sistemática com a participação de toda a comunidade escolar com vistas a 

avaliar se os objetivos e as metas definidos foram alcançados no ano anterior e apresentar 

propostas para a reavaliação e execução da Proposta Pedagógica vigente do CEF Miguel 

Arcanjo. 

A avaliação, portanto, tem como objetivo identificar “em que medida os 

resultados alcançados até então estão próximos ou distantes dos objetivos propostos e, 

se possível, descobrir as razões desta proximidade ou distanciamento, para permitir que 

o novo planejamento a ser realizado possa resolver os problemas com mais precisão. 

Isto serve tanto para avaliação institucional quanto para a avaliação de aprendizagem”, 

(Souza, 1995). 

Por fim, o processo de revisão será registrado pela Comissão em documento 

específico e/ou por meio de correspondência eletrônica (e-mail) e deverá ser resumido no 

tópico “Histórico” dessa Proposta Pedagógica. 
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Desenvolvimento e realização de projetos 

Parte Diversificada - PD 

Apresentação: 

A Lei 9.394/96 apresenta nominalmente a expressão "parte diversificada" e tal 

expressão deve ser compreendida como um respeito à diversidade situacional dos 

estabelecimentos escolares, aos modos autônomos e contextuados de se compor os 

componentes curriculares.  

Ela representa também um momento de múltiplas possibilidades de organização 

curricular em vista de objetivos expressos na lei e nas diretrizes curriculares nacionais e 

que, materializados num ordenamento coerente e flexível da organização curricular por 

meio dos projetos pedagógicos que conduzem a processos de formação da cidadania e de 

qualificação para o trabalho. 

Desta forma, o intuído para os PDs é utilizá-los como aporte para que os 

estudantes possam desenvolver suas atividades pedagógicas tais como, dever de casa, 

trabalhos, pesquisas, dúvidas etc. uma vez que nem sempre esse estudante tem a sua 

disposição um adulto que possa auxiliá-los no estudo por situações de escolarização da 

própria família, ou situação relacionada a rotina de trabalho exaustivos dos responsáveis. 

Objetivo: viabilizar a “Parte Diversificada” por meio da inserção de conteúdos 

complementares ao Currículo em Movimento da SEEDF, nos termos da Lei 9.394/1996. 

Ações: especificadas no planejamento bimestral de cada professor de PD. 

Meta: inserir, no ano letivo corrente, novos conteúdos integrados ao Currículo em 

Movimento da SEEDF para tornar a aprendizagem mais contextualizada. 

Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

Responsáveis: professores de PD, coordenação pedagógica, direção. 

Prazos: plano de ação anual. 

Recursos necessários: a serem especificados durante os planejamentos 

bimestrais dos professores. 
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Projeto Promoção de Eventos Pedagógico-culturais 

Apresentação: 

Problemas como o fracasso escolar decorrente das dificuldades de aprendizagem 

de leitura e escrita, a baixa autoestima e violência na comunidade, impedem a formação 

de um cidadão tido como “pleno, que consegue exercer, de forma integral, os direitos 

inerentes à sua condição” (PPP CARLOS MOTTA).  

O desenvolvimento de Eventos Culturais visa resgatar talentos entre os estudantes, 

desenvolver e estimular habilidades nas diversas linguagens fomentando o conhecimento 

de mundo, reforçando a importância do respeito mútuo dentro do ambiente escolar e da 

vida em sociedade que resultem em conhecimentos relativos a matérias não constantes 

do currículo obrigatório como previsto na Lei Federal nº 11.998/2009. 

Objetivo: Oferecer outras formas de avaliação do discente que não sejam apenas 

provas; elevar a autoestima em realizar as atividades da escola; promover a autonomia e 

o protagonismo do estudante. 

Ações: Realizações de eventos, Feiras de Ciências, dos estados, Jogos Internos 

etc. 

Metas: Promover ações que utilizem outros critérios diferentes das provas 

bimestrais e que possibilitam que os alunos se destaquem em outras formas de 

inteligência. 

Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

Prazos: plano de ação anual. 

Recursos necessários: Materiais de papelaria, equipamento de áudio visual etc. 

Projeto Horta 

Apresentação: 

O projeto tem como público-alvo os estudantes do ensino especial desta escola, a 

turma do Matutino da Oficina Pedagógica Socioprofissionalizante e estudantes em 

horário contrário de classes comuns.  
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Através do presente projeto, estudantes da Oficina Pedagógica 

Socioprofissionalizante e os estudantes de classes comuns compartilharão do mesmo 

conteúdo e vivendo uma real inclusão escolar, e a oportunidade de conciliar teoria à 

prática, aplicando o aprendizado sobre diferentes hortaliças, ervas e temperos e como 

utilizá-los em sua alimentação no dia.  

Além das atividades desenvolvidas no ambiente escolar, também são previstas 

atividades formativas na Horta Comunitária Girassol, localizada no Morro Azul, que 

complementa os aprendizados referentes ao cultivo e consumo de alimentos saudáveis. 

Objetivo: Inclusão real nas principais atividades voltadas para o dia a dia do 

estudante; Desenvolvimento de autonomia, responsabilidade e cuidado com as tarefas 

cotidianas; desenvolvimento de coordenação motora fina. 

Ações: Plantio, cuidado e venda dos produtores para manutenção da oficina. 

Metas: Desenvolvimento do senso de responsabilidade para as tarefas do dia a 

dia; Trabalho com vendas e manipulação de dinheiro. 

Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

Prazos: plano de ação anual. 

Recursos Necessários: Insumos para horta, sementes ou mudas, fermentas para 

plantio e cultivo. 

 

Resgate dos Responsáveis 

Apresentação: 

A LDB estabelece que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”.  

Dessa forma, o objetivo dessa iniciativa é o de resgatar os pais/responsáveis dos 

estudantes para um papel mais ativo dentro da sua educação. Para ampliar esse elo entre 
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escola, família e estudante, propõe-se encontros regulares como, reunião de entrega de 

notas, oficinas, palestras, workshops, Dia da Família na escola e outras atividades que 

envolvam a comunidade escolar como um todo, bem como conversar com a equipe 

docente, orientação educacional, psicopedagogo, coordenação e direção para juntos 

assegurar a individualidade prezando pela qualidade do ensino. Esses encontros 

acontecerão preferencialmente aos sábados, observando-se que se trata de uma 

comunidade que apresenta dificuldades de comparecimento durante a semana. 

Objetivo: Resgatar a presença dos responsáveis no acompanhamento da vida 

escolar dos estudantes e deliberações que envolvam a comunidade escolar. 

Ações: Promoção de palestras, oficinas, e solicitação de apoio do Conselho 

Tutelar no intuito de apoio. 

Metas: Palestra e formações para o responsáveis; Oficinas produzidas pelos 

próprios responsáveis na escola etc. 

Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

Prazos: plano de ação anual. 

Recursos Necessários: Materiais de papelaria, Equipamento de áudio visual etc. 

 

Educação Profissional/Novos Caminhos/CEF Miguel Arcanjo 

Apresentação: 

Trata-se de um projeto que tem como objetivo explorar a parceria entre o CEF 

Miguel Arcanjo e o Educação Profissional/Novos Caminhos a fim de proporcionar à 

comunidade escolar a prestação de serviços de orientação, atendimento especializado 

(enfermagem, nutrição odontologia etc.), oficinas e palestras. As atividades são realizadas 

pelos estudantes dos cursos técnicos do Educação Profissional/Pronatec, sendo todas 

devidamente supervisionadas pelos professores responsáveis pelos cursos e disciplinas. 

Dentro do contexto de Educação Básica, o projeto visa trabalhar com temas 

transversais proporcionando discussões e reflexões que levem o discente a aprendizagem 
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de boas práticas não contempladas nos conhecimentos relativos às matérias, mas não 

menos relevantes para uma formação plena que também educa para a vida. 

Em contrapartida, a atividade também possibilita aos participantes dos cursos 

técnicos promovidos pelo Pronatec a prática dos conhecimentos sobre os princípios e 

fundamentos da qualidade no atendimento à comunidade visando à educação para a 

saúde, o respeito à individualidade, o incentivo à autonomia, a independência e o estímulo 

à capacidade funcional com vistas à garantia da qualidade de atuação profissional. 

Objetivo: Oferecer ensino profissionalizante técnico na área de Saúde como 

enfermagem, nutrição e odontologia. 

Ações: Práticas a serem realizadas com os alunos do ensino regular como por 

exemplo, hábitos de saúde bucal, ações comunitárias locais. 

Metas: Atender o maior número de estudantes do ensino regular dando ênfase nos 

estudantes do 6º e 7º anos.  

Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

Prazos: plano de ação anual. 

Recursos Necessários: a serem especificados durante os planejamentos 

bimestrais dos professores. 

Educação para as Relações Étnico-raciais 

Apresentação  

As ações apresentadas aqui têm como objetivo: Criar e desenvolver estratégias 

para implementar o projeto de educação para as relações étnico-raciais por meio da 

disciplina Parte Diversificada (PD) – existente no Projeto Político Pedagógico da escola 

– e articulá-la com o ensino de História e outras disciplinas. Para tanto estaremos atentos 

aos princípios norteadores presentes na Lei 10.639/2003, bem como na produção de 

intelectuais negros e nas expressões da cultura afro-brasileira, africana e o uso de 

ferramentas tecnológicas para o reconhecimento territorial por meio de uma perspectiva 

afrocentrada. Essas ações são direcionadas para os estudantes dos (9º) nonos anos do 
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Ensino Fundamental II CEF Miguel Arcanjo com duração de (6) meses e serão 

ministradas pelo Instituto cultural Congo Nya (ICCN) representados por: Sherwin Morris, 

Margot Ribeiro e Sebas Turística representados por: Aline Karina e Luciano de Sá. 

OBJETIVOS  

Geral 

Construir um projeto de educação para as relações étnico-raciais que envolva o 

ensino de História e a comunidade escolar ao longo do período letivo do Centro de Ensino 

Fundamental Miguel Arcanjo, de São Sebastião, Distrito Federal.   

Ações 

Destinar carga horária da disciplina Parte Diversificada – PD para Educação para 

Relações Étnico-raciais – ERER. Com esta disciplina voltada para a ERER, 

conseguiremos desenvolver projetos junto a pessoas da comunidade que já atuam com 

esta proposta, que contribuirão para a realização de oficinas pedagógicas e palestras que 

tenham uma proposta diferenciada, pautada na positivação das histórias e das culturas 

africanas e afro-brasileiras, no sentido de educar nossos(as) estudantes para saberem 

conviver com as diferenças de maneira respeitosa e empática, numa perspectiva da 

interculturalidade. 

Para isso exemplificamos algumas das ações que serão realizadas no ano de 2021. 

São elas 

1. Apresentação das ações realizadas pelo Instituto Cultural Congo Nya 

(ICCN);  

2. Apresentação da pesquisa Cultura e ancestralidade do povo 

afrodescendente e a aplicação da lei 10.639/03 no CEF Miguel Arcanjo e 

na Escola Municipal Aleixo Pereira Braga I, do Quilombo Mesquita-GO;  

3. Conhecendo as invenções desenvolvidas por negros/as africanos,  

4. Oficina de corte e costura no CEF Miguel Arcanjo, com a realização de 

um desfile de moda afro “AfroExplo” em comemoração ao Dia Nacional 

da Consciência Negra com a participação da comunidade escolar; 

5.  Realização de oficinas que abordam a música negra brasileira; 

Metas 

Construir para o ambiente escolar, uma visão de mundo capaz de reconhecer os 

silenciamentos e invisibilidades em torno da contribuição dos povos negros e dos povos 

originários para a formação da sociedade brasileira e de como estes silenciamentos e 
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invisibilidades refletem no cotidiano em diversas formas de violência, como bulling e 

discriminações das mais variadas formas.  

Re(pensar) sobre que escola somos, da maneira como nos organizamos e, que 

escolas queremos ser, ao nos dedicarmos a educar para as relações étnico-raciais.  

Caminhar para a formação de uma identidade com o respeito e o aprendizado 

baseados nos preceitos da consciência histórica, onde nos demos conta de que o passado 

reflete sobre o presente que por sua vez reverbera no futuro. E crianças e jovens 

estudantes conscientes do seu protagonismo social formam-se cidadãos e cidadãs que 

reconhecem sua responsabilidade consigo e com o meio. 

Estabelecer diálogo com pontos de cultura da comunidade de São Sebastião que 

já se identificam como construtores de saberes em torno da ERER, como por exemplo o 

Instituto Congo Nya e o Sebas Turística.  

Indicadores 

Atividades realizadas pela equipe pedagógica ao longo do ano letivo em 

atendimento à Lei 10.139/2003. 

Avaliação Diagnóstica e Autoavaliação para verificação de mudança no padrão 

de comportamento/pensamentos dos estudantes. 

Responsáveis 

Professores graduados em História com entendimento sobre a Lei 10.639/2003. 

Prazos 

Durante todo o ano letivo, tendo como marco temporal a semana do Vinte de 

Novembro – Dia da Consciência Negra.  

Recursos necessários 

Professores/as com formação em História; Recursos financeiros para a 

remuneração de oficineiros/as que contribuirão para um efetivo aprendizado em torno da 

positivação da história e culturas africanas e afro-brasileiras, utilização de transporte 

escolar.  

Avaliação diagnóstica - Pré-requisito 

Apresentação: ao longo da realização da Prova Diagnóstica da SEDF, entre os 

anos de 2017 e 2019, foram detectados problemas relacionados a pontos específicos de 

aprendizagem, em Matemática e Língua Portuguesa, em estudantes dos 6º e 8º anos – o 

escopo dessa avaliação. A série histórica anteriormente mencionada evidencia que tais 

problemas perduram e estão diretamente relacionados. A equipe pedagógica do CEF 
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Miguel Arcanjo se reuniu, durante a semana pedagógica de 2020, discutiu o problema e 

buscou uma solução que envolvesse os esforços de todos para a solução. O resultado 

dessas discussões foi formatado nesse projeto, que é uma proposta de enfrentamento ao 

problema. 

Objetivo: mobilizar todas as disciplinas para resolver as dificuldades apontadas 

no resultado da Prova Diagnóstica (2017 – 2019). 

Ações:  

• diagnosticar as dificuldades apontadas nos resultados da Prova Diagnóstica (2017 

– 2019) nos estudantes do CEF Miguel Arcanjo (os estudantes dos 6º, 7º e 8º serão 

testados com exames referentes às dificuldades registradas no resultado da Prova 

Diagnóstica referente ao 6º ano [Bloco A]; os estudantes dos 8º e 9º com as 

dificuldades referentes aos resultados da Prova Diagnóstica do 8º ano [Bloco B]);  

• reunir o grupo de professores para analisar os dados do diagnóstico e traçar o 

plano de atividades, para todas as disciplinas, a ser realizado ao longo do semestre; 

sugestão: cada disciplina se reúne, durante a coordenação específica, para 

elaborar/adaptar  uma atividade relacionada ao tópico a ser trabalhado para os 

blocos A e B; cada professor aplica uma atividade semanal em sua disciplina, num 

dos horários normais de aula; os resultados são apresentados à coordenação e 

discutidos durante a reunião coletiva semanal; 

• avaliar os resultados obtidos e verificar a necessidade de continuidade ao final do 

semestre. 

Metas: eliminar, ou reduzir, as dificuldades apontadas no resultado da Prova 

Diagnóstica (2017 – 2019) até o final de 2020. 

Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do semestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações específicas e coletivas. 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

Prazos: plano de ação semestral. 

Recursos necessários: a serem especificados durante os planejamentos 

pedagógicos com os professores. 

Formulários Eletrônicos e Sala de Aula Virtual 
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Apresentação: ao longo dos anos, a escrituração de documentos e toda a 

burocracia inserida no processo pedagógico tem sido um dos responsáveis por diminuir a 

atenção dos professores e coordenadores das ações em sala de aula. Ademais a 

necessidade de dedicação ao preenchimento desses documentos várias vezes desencoraja 

o desenvolvimento de projetos que envolvam a inter e a multidisciplinaridade. O presente 

projeto materializa ações que visam a empregar as ferramentas das Tecnologias da 

informação e comunicação (TICs) para tornar mais fácil e interativo o processo de 

planejamento pedagógico. 

Objetivo: tornar a escrituração e o planejamento de projetos, processos e 

documentos mais objetiva, dinâmica e fácil.  

Ações:  

✓ Estudo dos processos realizados por professores, coordenadores e demais 

membros da equipe pedagógica do CEF Miguel Arcanjo; 

✓ Levantamento e posterior digitalização dos documentos que normalmente são 

preenchidos a mão;  

✓ Delineamento de planos de transição para formulários eletrônicos e relatórios de 

resultados;  

✓ Criação de sala de aula virtual para treinamento e feedback dos profissionais 

envolvidos nos processos; 

✓ Agilização de processos que dependem da ação de mais de uma pessoa;  

✓ Redução do uso de papel e materiais impressos. 

Metas: implementar as ações anteriormente listadas até o final do ano letivo. 

Indicadores: avaliação institucional realizada bimestralmente com os envolvidos 

nos processos para aferir a eficácia do projeto. 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

Prazos: plano de ação anual. 

Recursos necessários: internet no ambiente escolar, computadores, dispositivos 

de acesso à internet (smartphone, tablet, notebook etc.); um momento a cada semana 

durante as coordenações para discutir e alinhar a equipe pedagógica. 

Programa Escola em Casa 

Apresentação: tendo em vista a pandemia de Covid-19 que assolou o mundo e 

forçou a suspensão das aulas presenciais, o governo do Distrito Federal elaborou o 
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programa Escola em Casa como uma das possibilidades de transmitir os conteúdos para 

os estudantes. O presente projeto tem como objetivo auxiliar os professores do CEF 

Miguel Arcanjo no processo de planejamento e a execução das ações e atividades em 

concomitância ao programa Escola em Casa e em concordância com o disposto na 

Portaria nº 120, de 26 de maio de 2020 e posteriores atualizações. 

Objetivo: planejar e materializar as ações do programa Escola em Casa DF no 

CEF Miguel Arcanjo. 

Ações:  

1. Estudo do Replanejamento pedagógico proposto para o ano de 2021 proposto pelo 

programa Escola em Casa DF. 

2. Planejamento virtual por disciplina para materializar os conteúdos e 

procedimentos anuais. 

3. Formação com o grupo de professores/equipe pedagógica do CEF Miguel Arcanjo 

para a utilização do formulário de planejamento. 

4. Preenchimento do Relatório de Atividades por parte dos professores de acordo 

com a carga horária específica de cada disciplina. 

5. Verificação e formatação das planilhas com os dados recebidos dos formulários 

(equipe pedagógica: coordenadores, supervisão pedagógica, direção). 

6. Criação de um cronograma semanal por turno, ano e disciplina para a realização 

de encontros via Google Meet para realização de aulas virtuais. 

7. Divulgação das atividades para os estudantes: Google classroom, whatsapp, site 

do CEF Miguel Arcanjo, aplicativo SISPAE. 

8. Disponibilização dos materiais impressos/digitais para a realização das atividades. 

9. Encontro via teleconferência para planejamento das próximas atividades e 

avaliação do processo. 

Metas: implementar as ações anteriormente listadas em paralelo ao programa 

Escola em Casa. 

Indicadores: avaliação periódica (semanal/quinzenal/mensal) das ações 

executadas com os envolvidos nos processos para aferir a eficácia do projeto. 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 
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Prazos: plano de anual. 

Recursos necessários: dispositivos com acesso à internet (smartphone, tablet, 

notebook etc.); reprodução de material impresso/digital para disponibilização aos 

estudantes; disposição de um momento a cada semana/quinzena para alinhamento da 

equipe pedagógica. 

Plano de Teletrabalho – Metas e Resultados  

Em função da pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19), que acometeu o 

mundo no início de 2020, e resultou na adoção de medidas para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, conforme o disposto no 

Decreto n.º 40.583, de 1º de abril de 2020, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal – SEEDF implementou um plano emergencial de teletrabalho para garantir o 

funcionamento das Unidades Escolares na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e 

Instituições Parceiras. Dessa forma, foi formulado o presente Plano de Trabalho/Metas e 

Resultados do Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo. 
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ANEXO I – Organograma Funcionamento da Unidade Escolar 

Organograma Conselho Escolar 

 

Organograma Unidade Executora 
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Organograma Administrativo 
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Organograma Pedagógico 
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Organograma Orientação Educacional 
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Organograma Secretaria 
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Anexo II – Rotinas do período não presencial 

Rotina semanal dos professores 
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Rotina semanal dos Coordenadores 
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Anexo III – Plano de Ação da Orientação Educacional 

PLANO DE TRABALHO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS/HÍBRIDAS 

Levando em consideração ao orientações para a retomada das atividades 
presenciais/híbridas, vê-se a necessidade de adequação das temáticas de trabalho da 
Orientação Educacional, onde será implementado ações temáticas relacionadas: 

● Aos impactos do acesso; 

● As aprendizagens e as dificuldades de manejo do uso da tecnologia;  

● As experiências socioemocionais do distanciamento social e do luto; 

● A diversidade dos ganhos acadêmicos e possíveis frustrações com o processo de 
ensino-aprendizagem por parte de docentes, famílias e estudantes; 

● A orientação quanto a aprendizagem e ao desenvolvimento de autonomia de 
estudos;  

● As competências socioemocionais;  

● A educação em e para os direitos humanos;  

● A diversidade; 

● A sustentabilidade. 

● E outras mais que se virem necessárias para o melhor desenvolvimento de ações 
que forem necessárias. 

Nesse sentido, a Orientação Educacional, portanto, deverá adotar a realização de 
ações institucionais, coletivas e individuais junto aos estudantes, famílias e docentes. 

As ações coletivas de assessoria e articulação pedagógica com os estudantes, 
docentes, de abrangência institucional e parceria família-escola devem ser realizadas, 
preferencialmente, por meio remoto. 

Já o acompanhamento individualizado ou pequenos grupos poderão ser realizados 
presencialmente, desde que sejam asseguradas todas as medidas de segurança 
sanitária de prevenção ao contágio pela COVID-19. 

 

Ações Institucionais da Orientação Educacional 

Visando o desenvolvimento das atividades da Orientação Educacional propõe-se: 

● Elaborar um novo mapeamento da realidade da comunidade escolar, de modo 
a identificar as situações problema-desafio e as novas possibilidades surgidas da 
vivência do ensino remoto que possam ser incorporadas a essa realidade, de 
modo a promover o engajamento ao processo de escolarização, as adequações 
didático pedagógicas e de rotina de estudos necessárias ao atual contexto de 
ensino aprendizagem; assim como, o acolhimento e ressignificação do período 
prolongando do ensino não-presencial 



52 

● Estimular o uso de ferramentas e espaços virtuais para o processo de avaliação 
e atualização do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar, desenvolvendo 
ações em coerência com as prioridades da instituição e incorporando seu plano 
de ação neste documento; 

● Participar e colaborar com a coordenação pedagógica da equipe da unidade 
escolar; com o processo de reflexão para elaboração de instrumentos de 
avaliação (institucional e formativa) e de análise das informações obtidas, de 
modo a favorecer estratégias com vista à definição de objetivos de 
aprendizagem no planejamento curricular. 

 

Ações Pedagógicas Coletivas da Orientação Educacional 

As ações pedagógicas coletivas devem ser realizadas, preferencialmente, por 
acesso remoto, sendo que no desenvolvimento das ações educativas de abordagem 
coletiva, sejam voltadas aos estudantes, às famílias ou aos docentes; deve-se priorizar a 
abordagem desse grupo no período de alternância destinado às atividades não 
presenciais. 

Participar de Encontro de Articulação Pedagógica realizado, semanalmente, às 
sextas-feiras pela manhã, com os profissionais que atuam no diurno sob a articulação 
da Coordenação Intermediária da Orientação Educacional de modo a garantir o 
alinhamento com as ações articuladas para a Rede Pública de Ensino. 
Necessariamente, este encontro deverá ser em formato remoto. 

 

Ações Pedagógicas Individualizadas da Orientação Educacional 

As ações devem ser realizadas, preferencialmente, de forma presencial, de modo a 
privilegiar: 

● Atividades que favoreçam a reconstrução do vínculo sócio emocional com a 
escola, na perspectiva de projeto de vida; 

● Aprendizagem e desenvolvimento de autonomia de estudo; 

● Autoconhecimento; 

● Participação para a transformação de conflitos;  

● Articulação de rede do Sistema de Garantia de Direitos. 

● Em casos específicos, cujo desenvolvimento de ações individualizadas exija a 
presença de estudantes, professores e famílias, devem ser atendidos os 
seguintes critérios: 

● realizar o atendimento preferencialmente na semana de alternância destinada 
às atividades presenciais; 

● assegurar espaço físico que permita o distanciamento de segurança; e 

● observar os devidos cuidados de biossegurança no caso de utilização de jogos ou 
objetos que não devem ser compartilhados antes da devida sanitização. 
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Será priorizado sempre que necessário e dentro das possibilidades e capacidades 
físicas da sala de Orientação Educacional, o atendimento individualizado dos 
estudantes de acordo com as demandas surgidas, da família/responsáveis de acordo 
com agendamento pré-estabelecido, de professores e demais profissionais da 
educação de acordo com as demandas, mas sempre que possível com horário 
agendado. 

 

Cuidados na organização espacial e uso de objetos e materiais na 
sala da Orientação Educacional em casos de atendimento 
individualizado 

Visando a segurança e todos os envolvidos nesse processo, solicita-se: 

● O uso de tapetes sanitizantes na entrada da sala;  

● Álcool em gel e ou líquido; 

● Papel toalha; 

● A delimitação do espaço de acesso ao público por meio de marcação no piso; 

● A limpeza completa e desinfecção regular de superfícies frequentemente 
tocadas, após finalizar cada ação individualizada; 

Será organizado um cronograma, com intervalo mínimo de 30 minutos, entre uma 
ação individualizada presencial e outra. 

 

Ações em Rede da Orientação Educacional 

Os profissionais da Orientação Educacional devem ainda: 

● Auxiliar a equipe gestora nas notificações a rede de proteção do Sistema de 
Garantia de Direitos, de casos de suspeita de violências e/ou violação de 
direitos, por meio de elaboração coletiva de relatórios via google drive, a serem 
encaminhados pelo gestor via SEI; 

● Utilizar-se de web conferência, lives e outras ferramentas disponíveis na 
aproximação dos parceiros da rede de proteção com a comunidade escolar em 
ações de prevenção e enfrentamento às violências e as violações de direitos;  

● Estabelecer estratégias de acompanhamento e comunicação virtual dos casos 
em estudo com a rede interna (Sala de Recursos, Sala de Apoio, Equipe 
Especializada de Apoio a Aprendizagem, Coordenador e Professor); 

● Favorecer ações integradas com os segmentos da escola na busca pelo 
fortalecimento da rede interna e externa de apoio. 

 

Rotina da Orientação Educacional 

Visando a melhor forma de atender as demandas em orientação Educacional, temos: 
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● Planejamento e reestruturação das temáticas do plano de Ação da OE na 
primeira semana do retorno presencial; 

● Apresentação do que é a Orientação Educacional em cada uma das turmas; 

● Facilitar os processos de encaminhamentos para Atendimento Individualizado, 
Intervenções Pedagógicas, Acompanhamento de Frequência Escolar, e demais 
encaminhamento, via formulário google; 

● Realizar a devolução de feedbacks e acompanhamento dessas ações de forma 
digital. 

 

Escala de trabalho Angélica - Orientação Educacional 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 

8h as 12h 

 

CPI* 

Atendimento  

CPI* 

 

Atendimento 

Encontro de 
Articulação 
Pedagógica 

(Remoto) 

 

 

13 as 17h 

 

 

Atendimento 

 

 

Atendimento 

 

 

Atendimento 

Curso de 
Formação 
Aprender 

Sem Parar - 
EAPE 

(Remoto) 

 

 

Atendimento 

 

 

 

Escala de trabalho Bárbara - Orientação Educacional 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 

8h às 12h 

 

Atendimento 

 

Atendimento 

 

Atendimento 

 

Atendimento 

Encontro de 
Articulação 
Pedagógica 

(Remoto) 

 

 

13 às 17h 

 

 

CPI* 

 

 

Atendimento 

 

 

Atendimento 

Curso de 
Formação 
Aprender 

Sem Parar - 
EAPE 

(Remoto) 

 

 

CPI* 

 

*Foi lançada a CPI diante da prerrogativa de que os professores terão direito a 
usufruírem desse momento durante as atividades semanais. 
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Planejamento de Ações - 2º SEMESTRE / 2021 

ASSUNTO PERÍODO CHECK 

Autoestima 

 

Agosto  

Saúde – Valorização da Vida 

● Setembro amarelo 

Setembro  

Educação Integral – Enfrentamento às violações de 
direitos e em direitos humanos 

● Drogas      

13 a 17/09  

Patrono da Educação – Paulo Freire 19/09  

Inclusão de diversidades 

● Pessoa com deficiência 

21/09  

Participação estudantil Final do 3º bimestre 

13/10 

 

Pobreza menstrual definir  

Semana nacional do livro e da biblioteca 23 a 29/10  

Projeto de Vida - Orientação Profissional  26 a 30/10  

Dia de luta contra a medicalização da educação e da 
sociedade 

11/11 

 

 

Cidadania Novembro 

 

 

Inclusão de diversidades 

● Consciência Negra      

20/11 

 

 

Sexualidades 

● Maria da Penha  

22 a 26/11 

 

 

Transição – 9º anos Dezembro 

 

 

Participação estudantil Final do 4º bimestre 

22/12 

 

Acompanhamento de Frequência  Contínuo  

   

*O planejamento realizado no início do ano letivo, será revisado e adequado na primeira 
semana do retorno presencial. 

 


