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Apresentação 

Os desafios impostos pela sociedade atual com relação à educação em tempos de 

Pandemia, vêm atingindo cada vez mais a busca incessante pelo aprimoramento do 

conhecimento. Preocupados com o desenvolvimento, promoção e inclusão social dos 

educandos a direção do Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol propôs a 

construção da Proposta Pedagógica que represente a totalidade do trabalho realizado no 

decorrer dos anos, consolidando a busca por uma nova identidade da escola, focada no 

processo ensino-aprendizagem da educação a distância, fruto de toda readequação 

causada pela covid-19.  

A Proposta Pedagógica do CEF Queima Lençol é um instrumento que estabelece as 

diretrizes básicas e a linha de Ensino e atuação da comunidade escolar em tempos de 

Ensino Remoto. É por meio desta proposta que podemos desenvolver um trabalho coletivo, 

cujas responsabilidades são assumidas por toda comunidade escolar para a execução dos 

objetivos estabelecidos. 

Independentemente da teoria que sirva como base para a estruturação da Proposta 

Pedagógica, a questão mais importante é que funciona como uma garantia de sua real 

efetividade e a participação e contribuição de todos os envolvidos. 

Professores, alunos, pais e comunidade devem opinar, comentar e apresentar 

tópicos que sejam relevantes e adequados à realidade escolar neste momento tão delicado. 

Afinal, a nossa proposta está voltada ao desenvolvimento e aprimoramento 

intelectual, social e educacional dos alunos, levando em consideração suas necessidades 

num contexto do uso da plataforma de ensino. 

A elaboração da Proposta Pedagógica constitui um marco importante no processo 

de mudança e de paradigma. 

Para a Proposta Pedagógica ser concluída, fez-se necessário um esforço coletivo, 

por meio de discussões, reflexões, troca de experiências, com a finalidade de implantação 

de um modelo de educação que leva em consideração a realidade e diversidade de nossos 

alunos. 

Os dados foram coletados por meio da aplicação de formulário socioeconômico 

respondido pelos pais, dado do censo escolar e de diagnóstico realizado pela equipe 

pedagógica da escola. No que diz respeito ao inventário do campo, os estudantes 

responderam o questionário que deu origem aos gráficos presentes no campo de mesmo 

nome desta Proposta Pedagógica.  
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Introdução 

 

        Em 2020, um vírus conhecido como COVID-19 mudou profundamente todas as 

relações interpessoais existentes. Esta terrível doença afetou de forma implacável o modo 

de vida de todos os seres humanos, seu modo de agir, de pensar, de viver... fomos, de 

maneira forçada, obrigados a mudar a nossa rotina e também o nosso jeito de interagir com 

o outro. O Coronavírus nos impôs uma nova realidade. A preocupação com a saúde se 

tornou o foco principal! Uso constante de máscaras, higienização constante das mãos, 

distanciamento social e, de forma trágica, doença e morte. O ser humano de forma geral, 

nunca esteve tão preocupado com a sua saúde. Preocupado com a saúde de seus 

familiares e amigos. 

       Este pequeno e poderoso vírus, mudou radicalmente a forma de vida de pessoas em 

todas as partes do mundo. Assistimos, atônitos, o fechamento de fronteiras, aeroportos, 

restaurantes, academias e todo e qualquer lugar que pudesse causar aglomeração. Nunca 

se ouviu tanto a expressão: evitar aglomeração! Dessa forma, todos fomos obrigados a nos 

distanciar. Esse distanciamento causado pela pandemia nos levou a intensificar o uso de 

ferramentas digitais de comunicação. Mesmo com todo o caos instaurado, a tecnologia não 

deixou que o mundo parasse de vez. O uso destas ferramentas digitais como forma de 

interação, possibilitou às pessoas que se falassem e que as informações não se 

perdessem. A internet e toda sua gama de possibilidades proporcionou a continuidade das 

relações afetivas, de amizades, de trabalho e de interação de forma geral. Diante deste 

contexto, no campo da educação, a história também não foi diferente. 

      Diante desse quadro de pandemia, na tentativa de evitar aglomerações e resguardar a 

vida, as aulas presenciais foram suspensas em praticamente todos os países do mundo. A 

escola é o lugar de interação, de convivência e de aprendizagem. Todo esse modelo de 

escola teve que ser revisto. A forma mais consistente de controle para evitar e propagar  o 

vírus é o distanciamento social. No auge da pandemia, as instituições de ensino presenciais 

foram fechadas e os alunos ficaram em casa, estudando de forma virtual. Na teoria, essa 

forma de ensino poderia suprir de forma temporária a ausência do ensino presencial. Na 

verdade, em alguns casos, ela até atinge seus objetivos, principalmente em países 



 

9 

desenvolvidos. Na prática, ela acentuou as diferenças sociais existentes, sobretudo nos 

países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. 

      Com o fechamento das escolas por culpa do Coronavírus, começamos uma nova era 

na educação, a era do ensino remoto. Na verdade, essa não é exatamente uma experiência 

nova, muitos cursos e faculdades são realizados a distância. Contudo, a adoção deste 

modelo de ensino aplicado a crianças e adolescentes, desde a pré-escola até o Ensino 

Médio foi novidade. Governantes de todos os cantos do mundo acharam mais prudente 

suspender as aulas presenciais. O grande número de casos de Covid 19 assustava a todos, 

seguido, é claro, pelo crescente número de mortes. Dessa forma, houve um rearranjo na 

área da educação, onde todos tiveram que se adaptar ao novo modelo. No Distrito Federal, 

os quatrocentos e sessenta mil alunos da Rede Pública, sem aulas desde março de 2020, 

tiveram a oportunidade de acompanhar as aulas de modo remoto no mês de junho.  

      Com a implementação do Ensino Remoto, assim como todas as escolas, o Centro de 

Ensino Fundamental Queima Lençol também deu início a esta nova experiência. O local de 

estudo é a plataforma oficial do Programa Escola em Casa DF. Nesse ambiente virtual de 

aprendizagem, alunos e professores são inseridos, acontecem aulas via meeting, postagem 

de atividades, troca de experiências e toda a gama de possibilidades que esta ferramenta 

proporciona. Contudo, uma grande parcela dos alunos sem acesso à internet ficou de fora 

desse modelo de ensino. Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Programa Escola em 

Casa DF, a escola passou a oferecer também a possibilidade de atividades impressas. Esta 

modalidade atenderia os alunos que não possuem acesso a internet. Dessa forma, 

trabalhamos com essas duas possibilidades: 

1 – Aulas virtuais na Plataforma do Escola em Casa DF 

2 – Atividades impressas 

       A dicotomia entre estes dois institutos, nos mostrou uma dura realidade existente entre 

nossos alunos. Nossa escola, se localiza em ambiente rural, sendo denominada Escola do 

Campo. Temos uma grande quantidade de famílias vivendo em fazendas, chácaras, etc. A 

questão da distância, assim como os problemas financeiros, serviu de fator excludente para 

muitos alunos. O grande desafio, neste momento, é superar todas estas dificuldades e 

garantir que o aprendizado dos alunos continue, ou ao menos, amenizar as perdas 

pedagógicas causadas pelo ensino a distância. Essa, agora, é a nossa maior missão. 
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Histórico 
 

O Centro de Ensino Fundamental Queima lençol, pertence à Coordenação Regional 

de Ensino de Sobradinho, foi fundado em 24/06/1970 (vinte e quatro de junho de mil 

novecentos e setenta), como Escola Classe Rural Queima Lençol; em 1988 (mil novecentos 

e oitenta e oito) passou a ser um Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol. 

Atendemos hoje aproximadamente (586) quinhentos e oitenta e seis, alunos assistidos no 
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ensino fundamental (4º ano ao 9º Ano). Apresentávamos um dos piores lugares no IDEB - 

Índice de desenvolvimento da Educação Básica do Distrito Federal, e uma estrutura física 

que já não comportava a demanda de alunos que crescia a cada dia. 

Em 2009 (dois mil e nove), o Centro de Ensino Fundamental Queima lençol iniciou 

suas atividades, até a construção da nova escola, em um novo local.  Estávamos instalados 

no COER – Centro de Orientação Educacional Rural em Sobradinho II, sendo que o local 

nos possibilitou a ficar longe da poluição e com amplo espaço físico, tornou-se possível a 

prática de atividades diversas como: área para educação física, auditório, biblioteca, pátio 

coberto e quadra esportiva, contribuindo para um melhor desenvolvimento de nossos 

alunos. 

O Centro De Ensino Fundamental Queima Lençol atende jovens de quatorze 

comunidades que compõem a região da FERCAL, o nome da escola faz referência à 

comunidade do Queima Lençol, com 50 anos desde sua inauguração. Conta-se que na 

década de 30, em seu início, a Coluna Prestes passou pela região e foi acometida, em 

alguns de seus homens, por uma enfermidade contagiosa e letal. Quando um deles faleceu, 

foi envolto em seus próprios lençóis e cremado a céu aberto, numa tentativa de conter a 

epidemia. Isso, segundo a tradição local, se deu onde hoje está o prédio antigo da escola, 

daí o nome Queima Lençol. 

A comunidade tem como acesso a rodovia DF 205, a sua margem leste. É formada 

por pequenos lotes e chácaras de variadas dimensões que ocupa uma topografia ondulada. 

Em sua maioria as famílias que ali moram são de baixa renda, a região está classificada 

como semi urbana de uso controlado, ou seja, em processo de transição do rural para o 

urbano. 

As vias de acesso (transporte) para se chegar à comunidade é por meio do 

transporte coletivo ou carro.  

A comunidade é composta, em sua maioria, de afrodescendentes. 

O perfil da população atendida na escola é variado. Muitos alunos são filhos de 

trabalhadores rurais, outros filhos de operários da fábrica de cimento CIPLAN e outros 

oriundos de comunidades próximas, inclusive assentados do programa de reforma agrária 

do INCRA. O grau de instrução das famílias é baixo, parte dos pais de alunos são 

semianalfabetos. Em relação direta com a insuficiência na formação, a renda familiar da 

população atendida, sob um parâmetro geral, é baixa. Muitos pais e mães de família 

recebem salários como operários de pouca qualificação, vivendo com renda mínima e 

assistência de programas governamentais. 
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A participação das famílias dentro da escola se dá por meio do Conselho Escolar, 

reuniões de pais e mestres. A religião da comunidade é 49% de evangélico e 39% de 

católicos, os demais são espíritas, budistas e islâmicos. O grau de escolaridade é baixo. 

Neste contexto histórico, no âmbito administrativo-pedagógico, a escola enfrentou 

diversos problemas típicos da comunidade 

que está inserida, citamos: o baixo 

rendimento escolar, defasagem em idade 

série, consequência do meio sócio cultural 

e a falta de consciência do valor da 

educação. 

Hoje a escola está com uma nova 

instalação. Localizada na Chácara Patrícia 

Km 8/9 Lobeiral – Fercal. Fruto da parceria 

com a iniciativa privada. 

 

Escola que Temos 

 

 A nova escola apresenta espaço para atendimento da comunidade com: 12 salas 

de aula disponíveis por turno e instalações com salas para equipe de direção, 

administrativo, secretaria, professores, SOE, Sala de Recursos. EEAA, servidores, copa, 

cozinha, almoxarifado e banheiros.  

Temos uma escola de construção nova, porém com inúmeros problemas estruturais, 

feitas com materiais novos, porém, obsoleto, não existe mais no mercado como, por 

exemplo, fechaduras. 

Salas alagam não suportando chuvas fortes, devido não ter calhas e piso sem a 

evacuação adequada. 

Temos falta de energia elétrica constantemente devido à má instalação e sobrecarga 

fazendo com que muitos equipamentos queimem durante o decorrer do dia, já perdemos 

aparelhos de data show, freezer, impressoras e computadores. 

Não temos área coberta para atividades recreativas. 

Não temos auditório para atividades sociais.  

Não temos serviço de internet na escola. 

Não temos banheiros com chuveiro na escola. 

Não temos laboratório de informática 

Não temos quadra coberta para as atividades de Educação física, disciplina 
obrigatória no currículo escolar.  
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Dados gerais de identificação do CEF Queima Lençol: 
 
Nome - CEF Queima Lençol 
Endereço - Sítio Patrícia, DF 325, km 8/9, Comunidade Lobeiral, Fercal. 
INEP - 53005406  
E-mail - queima.lencol@gmail.com 
Telefone - 998384-1308 
Gestores - Lindonor Maria da Paz R. S. Barbosa (Diretora) 
                  Fábio Alves Pereira (Vice-Diretor) 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico da Realidade Escolar 

 
Os jovens da comunidade têm grande dificuldade para prosseguir os estudos, e a 

ausência de perspectiva educacional cria uma população sem perspectiva de melhoria de 

vida, a curto e longo prazo, o que leva ao alcoolismo, drogas, violência, iniciação precoce 

na vida sexual. 

No atual contexto de Pandemia causado pelo Coronavírus, percebemos que muitas 

famílias realmente não têm acesso aos meios digitais de tecnologia. Basicamente, temos 

três tipos de estudantes nesse ensino remoto: o aluno que, mesmo com dificuldade, por 

meio de computador ou celular, consegue acessar a plataforma e acompanhar as 

aulas/atividades. Um segundo grupo de alunos, que não tem acesso a internet e comparece 

à escola para pegar as atividades impressas. E por último, uma pequena parcela de alunos 

que não possuem acesso a internet e por algum motivo também não comparecem à escola 

para adquirir as atividades impressas. Este último grupo, foi identificado pelo processo de 

busca ativa pelos estudantes e a escola já tomou as devidas providências, seja convocando 

as famílias ou atuando junto ao Conselho Tutelar. 

A falta de instrumentos tecnológicos adequados (Computador, notebook, celular, 

etc),e também a falta de acesso ou sinal ruim de internet, são os principais fatores que 

causaram impacto negativo no trabalho escolar remoto. 

mailto:queima.lencol@gmail.com
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No intuito de melhor acompanhar os alunos em sua vida escolar, foi realizado a 

caracterização da nossa clientela por meio de questionário, conforme resultado em gráficos: 
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Estatística dos Alunos Aprovados e alunos retidos no Ano Letivo de 2019.  

 

 

 

Inventário do Campo 
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Função Social 
 
 
 Não há dúvidas de que estamos vivendo numa sociedade em constantes mudanças 

e transformações, altamente globalizada e informatizada em que o conhecimento é 

facilmente armazenado e transmitido em rede. Com a chegada da Pandemia causada pelo 

Coronavírus, esta sociedade aumentou sua dependência no que diz respeito às 

tecnologias, visto que, pela necessidade de isolamento social, as pessoas passaram a usar 

ainda mais os computadores, celulares, tablets, etc.    

 Dentro desta nova realidade, a educação não apenas tem que se adaptar às novas 

necessidades como, principalmente, tem que assumir um papel de ponta nesse processo. 

Partindo desta perspectiva, não basta que a escola apenas ensine, a escola nesta nova era 
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é convidada a responder às exigências impostas pela globalização. A escola tem de 

preparar seus alunos para esta realidade, espera-se que a educação ao lado de “aprender 

a conhecer” torne possível outras aprendizagens, como “aprender a aprender”, “aprender 

a fazer”, “aprender a conviver” e “aprender a ser” com autonomia. 

Dessa forma, a educação fundamentalmente, necessita assumir sua função social 

de formar o cidadão, isto é, tal como afirma Libâneo. 

 Libâneo (2001), promover o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, numa perspectiva de 

construção de conhecimentos, atitudes e valores que tornem os estudantes 

solidários, críticos, éticos e participativos. 

Neste sentido, a escola não apenas contribui significativamente para a 

democratização da sociedade, como também passa a ser um lugar privilegiado para 

o exercício da democracia participativa, para o exercício de uma cidadania 

consciente e comprometida com os interesses da maioria socialmente excluída ou 

dos grupos sociais privados dos bens culturais e materiais produzidos pelo trabalho 

dessa mesma maioria.  

Enfim, a contribuição significativa da escola para a democratização da sociedade e 

para o exercício da democracia participativa fundamenta e exige necessariamente 

a gestão democrática na escola. 

Considerando a realidade apresentada neste trabalho, foi verificada a grande 

relevância que a educação desempenha nesta comunidade. Uma educação que 

possibilitará termos condições de enfrentar as mais diversas situações do dia a dia.  

A Proposta Pedagógica coloca as funções sociais da escola como aquela que 

proporcionará ao educando serem cidadãos críticos, responsáveis, democráticos, 

preparados para o trabalho e comprometidos com as transformações sociais sendo estas 

culturais, científicas, tecnológicas, podendo desta maneira participar ativamente na 

sociedade  na qual vivem.  

Fazer com que o educando possa compreender as diversas culturas e que esteja 

sempre reaprendendo e reorganizando os conhecimentos já adquiridos e que sejam 

orientados frente os riscos sociais aos quais se encontram.  

Contudo, para que a educação escolar possa continuar cumprindo o seu papel social 

de organizar os conhecimentos e prepará-los para a vida precisa ser valorizada e levada a 

sério por todos os seus responsáveis como também por aqueles que se utilizam dela.  

A função social do Queima Lençol é o desenvolvimento das potencialidades físicas, 

cognitivas e afetivas dos alunos, capacitando-o a tornar um cidadão, participativo na 

sociedade em que vivem. É garantir a aprendizagem de conhecimento, habilidades e 

valores necessários à socialização sendo necessário que a escola propicie o domínio dos 

conteúdos culturais básicos da leitura, da escrita, da ciência das artes e das letras, sem 

estas aprendizagens dificilmente o aluno poderá exercer seus direitos de cidadania. 
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Princípios 

Princípios Epistemológicos 

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente, é a expressão do 

lugar de onde se fala e dos princípios que nos orientam. Falar desses princípios 

epistemológicos do currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao que 

compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e 

expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, 

relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios 

orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. 

Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas no 

tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos saberes que circulam no 

espaço social. Seguindo as orientações do Currículo em Movimento da Educação Básica, 

baseamos nossas práticas nos Princípios da Educação Integral e nos Princípios 

Epistemológicos. 

No que concerne aos Princípios da Educação Integral:   

Integralidade: Visa as potencialidades humanas, onde a educação não está focada 

em um simples aumento de carga horária do aluno na escola, mas no desenvolvimento nas 

dimensões humanas nos seus aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. 

·         Intersetorialização: Objetiva a potencialização e a articulação do governo dentre 

as políticas públicas e diferentes campos nos projetos sociais, econômicos, culturais 

e esportivos, para a melhoria da qualidade de educação. 

Transversalidade: Vincula a aprendizagem em um processo 

contextualizado, ligando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos 

alunos e da comunidade. 

Diálogo Escola e Comunidade: Transformar a escola em um espaço 

comunitário, onde ocorre troca de saberes, de afirmação de identidades e culturas. 

A escola em que a comunidade participa tem uma probabilidade maior de atingir um 

ensino de qualidade. 

Territorialidade: A educação não se restringe ao ambiente escolar. 

Ultrapassa esse limite e mapeia as potencialidades educativas do território em que 

a escola se encontra, planejando e interagindo com a comunidade.  

Trabalho em Rede: Enfatiza o trabalho coletivo com o objetivo de todos 

participarem de uma rede articulada de ensino. 

Princípios da Unidade entre Teoria e Prática 
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Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática juntas ganham 

novos significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática, é 

importante, também, considerar que, quando tratados isoladamente, assumem caráter 

absoluto, tratando-se na verdade de uma fragilidade no seio de uma unidade indissociável.  

Varquez (1997) afirma que, ao falar de unidade entre teoria e prática, é 

preciso considerar a autonomia e a dependência de uma em relação à outra; 

entretanto, essa posição da prática em relação à teoria não dissolve a teoria na 

prática nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua autonomia 

relativa è indispensável à constituição das práxis e assume como instrumento 

teórico uma função prática, pois “é a capacidade de modelar idealmente um 

processo futuro que lhe permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na práxis 

produtiva ou social”. (idem p.215). 

 

Para garantir a unidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade no ambiente 

virtual de aprendizagem, devemos privilegiar estratégia de integração que promovam 

reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do 

conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, 

questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer de professor e 

estudantes a tomada de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos, 

reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudos e análise da realidade para a qual se 

pensam as atividades. Do professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a 

disposição para repensar cotidianamente a organização da aula (Silva, 2011), com a 

clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como Ensinar? O que e como avaliar? 

 

Princípios da Interdisciplinaridade e da Contextualização 

A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de um 

mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da 

compreensão das partes que ligam as diferentes áreas dos conhecimentos e do 

pensamento. A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios e 

procedimentos didáticos pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo 

didático (ensinar, aprender, pesquisar e avalia. Num contexto de pandemia, esse cenário 

se torna mais amplo e, algumas vezes, menos palpável. O atual local de aprendizagem é 

virtual, no caso da utilização da Plataforma DF em Casa, ou sua própria residência, no caso 

dos estudantes que utilizam as atividades impressas. 

A interdisciplinaridade pode ocorrer em duas dimensões: no próprio componente 

curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). No próprio componente curricular 

quando são utilizados outros tipos de conhecimentos (arte, literatura, corpo e movimento, 

relações interpessoais, entre outras) que irão auxiliar ou favorecer a discussão específica 
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do conhecimento do componente curricular. Já entre os componentes curriculares, busca-

se a integração existente entre os diferentes conhecimentos. 

 

Princípios da Flexibilização 

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, o currículo define uma base 

comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando seus Projetos 

Pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com outros 

conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. 

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, 

articuladas à Proposta Pedagógica da escola. Ao considerar os conhecimentos prévios dos 

estudantes, o professor torna possível a construção de novos saberes, ressignificando os 

saberes científicos e os do senso comum. Nessa visão, os conhecimentos do senso comum 

são transformados com base na ciência, com vistas a “[...]um senso comum esclarecido e 

uma ciência prudente [...], uma configuração do saber” (santos 1989, p. 41), que conduz à 

emancipação e à criatividade individual e social. 

 

Princípios da Educação Inclusiva 

A SEEDF tem como missão implementar políticas educacionais por meio de ações 

que visam potencializar o desenvolvimento dos alunos e equalizar as oportunidades de 

acesso à educação de qualidade. A edificação de uma sociedade livre, justa e solidária 

faz-se mediante uma educação consistente, pautada pela construção da autonomia, pela 

inclusão e pelo respeito à diversidade. 

O sistema educacional tem a competência de propiciar recursos e meios capazes 

de atender às necessidades educacionais especiais de todos os estudantes, de modo a 

oportunizar-lhes condições de desenvolvimento e de aprendizagem. 

Nessa perspectiva, o CEF QUEIMA LENÇOL o conduz às suas ações pautadas 

nos princípios do respeito à dignidade humana; da educabilidade de todos os seres 

humanos, independente de comprometimentos que possam apresentar; do direito à 

igualdade de oportunidades educacionais; do direito à liberdade de aprender e de 

expressar-se e do direito a ser diferente. 

Buscamos, como educadores, dar sustentabilidade ao processo inclusivo, 

trabalhando em prol de uma educação básica de qualidade, haja vista que uma proposta 

educacional inclusiva refere-se à promoção da educabilidade, acolhendo no mesmo 

espaço todos os educandos, respeitando suas diversas políticas, origens étnicas, classes 
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sociais, condições econômicas, numa concepção transformadora de sociedade, na qual 

o homem se inclui como um sujeito de sua própria história, atuante e participativo, 

objetivando a participação plena dos sujeitos 

Com a inclusão, toda a sociedade tem uma significativa oportunidade de modificar 

as relações entre seus membros, integrando-os historicamente, com a consolidação de 

novas oportunidades interativas e possibilidade de acesso a níveis mais elevados de 

estudos. Desta forma, substituindo as práticas excludentes originárias de um modelo de 

educação separatista, serão ampliadas as inovações pedagógicas voltadas à 

diversidade. 

Além de promover significativas mudanças culturais, conviver com a diversidade 

proporciona melhorias na autoestima, afetividade, autoconfiança, socialização e, ainda, 

nos oferece a possibilidade de resgatar esta ruptura com toda a humanidade. Ao interagir 

no universo da diversidade, acolhendo com sabedoria todas as pessoas, experimenta-se 

uma interação plena, propiciando a libertação de angústias e medos, porque denunciam 

a nossa ausência de alteridade. 

A educação inclusiva a qual nos propusemos implica no oferecimento de 

oportunidades significativas de aprendizado a todos os alunos do sistema escolar regular 

matriculados nesta unidade, permitindo que crianças com e sem deficiência frequentem 

as mesmas aulas apropriadas para a idade, com apoio adicional personalizado. 

Para atingir os objetivos da inclusão de todos os alunos, além das teorias 

educacionais e das propostas existentes, nós enquanto educadores, buscamos conhecer 

as reais necessidades dos nossos alunos, por meio da sensibilização e da 

conscientização dessa realidade, envolvendo para isso toda a instituição escolar, com o 

desenvolvimento de um trabalho de gestão compartilhada com a família, acompanhada 

da formação continuada de nossa equipe de atuação. 

Conforme mencionado, o intuito do CEF QUEIMA LENÇOL é oportunizar a 

educação de qualidade para todos, estendendo às crianças com necessidades 

educacionais especiais, o direito de cidadania atendida com equidade, no gerenciamento 

de suas reais condições de escolaridade. É bem acolhê-los, atendendo adequadamente 

cada caso, de forma que todos os alunos possam beneficiar-se com as medidas de 

adaptação, adequação e acessibilidade que necessitam. 

A inclusão educacional propõe um modo novo de interação no contexto 

socioeducacional, demonstrando o valor das relações, pois só é possível a aprendizagem 

quando ocorrem interações, conforme salienta a Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994). 
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No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), temos o cuidado e a preocupação 

de acolher e incluir todos os alunos para que eles não se tornem apenas mais um na sala 

de aula remota, pois sabemos que todo aluno precisa sentir-se acolhido e respeitado para 

assumir seu espaço com segurança e desenvolver sua autoestima, estimulado a entrar 

no movimento do cotidiano escolar sendo assim beneficiado com o processo inclusivo. 

Inclusão é o aprofundamento das reflexões em torno do processo de ensino e 

aprendizagem com a necessária reestruturação do sistema educacional, para que as 

crianças com necessidades especiais, deficientes ou não, sejam atendidas nas suas 

especialidades e particularidades, satisfazendo suas necessidades de aprendizagem. 

Deve ter como características as condições de qualidade de atendimento às pessoas com 

necessidades específicas de atendimento educacional, oferecendo reais oportunidades 

de desenvolvimento a todos. O convívio interativo estimula a toda coletividade com maior 

capacidade à aprendizagem, sobretudo, ao aluno com deficiência. 

No processo de inclusão, não é apenas o aluno que precisa adaptar-se à escola e, 

sim, a escola, que necessita preparar-se para receber este aluno. Nesse sentido, a 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994, p. 01) afirma: “Toda criança tem direito à 

educação e deve possuir as mesmas oportunidades de aprendizagem; toda criança 

possui suas particularidades, aptidões e necessidades de aprendizagem”. Os sistemas e 

programas educacionais necessitam, portanto, ser estabelecidos e praticados levando 

em conta a extensa diversidade de características e necessidades, garantindo a 

acessibilidade ao ensino regular para todos, haja vista que as escolas regulares que 

seguem esta orientação inclusiva, constituem os meios mais capazes para combater as 

atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, construindo uma 

sociedade inclusiva e atingindo a idealizada educação para todos. 

Sabemos, também, que incluir não significa apenas permitir a matrícula de alunos 

com necessidades especiais no sistema regular de ensino, sem investir em propostas 

facilitadoras de inclusão e de acessibilidade, e sim, garantir a presença e participação em 

todas as atividades da escola e a aprendizagem, com equiparação de oportunidades para 

o pleno desenvolvimento de seu potencial, condenando atitudes que promovam a 

exclusão e segregação desses alunos, superando atitudes de integração apenas, à 

caminho da implementação de uma proposta de inclusão real e concreta, a saber: 

Exclusão: nesta fase, nenhuma atenção é provida aos grupos menorizados (por conta 

de sua raça, gênero, deficiência ou qualquer outra condição tida como diferente). 

Historicamente, classes sociais simplesmente ignoravam, rejeitavam, perseguiam e até 

exploravam essas pessoas.  
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Segregação: neste nível, as pessoas são distanciadas da sociedade e da família, 

geralmente atendidas em instituições específicas por motivos religiosos ou filantrópicos, 

e têm pouco ou nenhum controle sobre a qualidade da atenção recebida. Surgiram ao 

longo do tempo escolas especiais, assim como centro de reabilitação e oficinas 

protegidas de trabalho, pois grupos de domínio começaram a admitir que as minorias 

poderiam ser produtivas se recebessem escolarização e treinamento específico. 

  

Integração: quando a pessoa com deficiência começou a ter acesso à classe regular, 

desde que se adaptasse e não causasse nenhum transtorno ao contexto escolar, 

começamos a presenciar a fase de integração na linha do tempo da educação inclusiva. 
Inclusão: com o avanço da sociedade a luta pela inclusão social e pelo respeito à 

diversidade se fortalece e faz crescer, em todo o mundo, a busca por um mundo que 

possa atender a todos, sem rótulos e sem classificações discriminatórias. 

 

 
 

Educação Integral e seus princípios 
 

Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a serem 

observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das ações de 

Educação Integral em tempos de Ensino Remoto são: 

Integralidade – A Educação Integral é um espaço privilegiado para ser repensar o 

papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir 

o conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a Educação Integral 

a um simples aumento de carga horária do aluno na escola. Integralidade deve ser 

entendida a partir da formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar 

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

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. 

Intersetorialização – A Educação Integral deverá ter assegurado a 

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes campos, 

em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando 

potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a melhoria da 

qualidade da educação. 

Transversalidade – A ampliação do tempo de permanência do aluno na escola 

deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de 

ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. 

A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de 
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conhecimento, vinculada à aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos 

e da comunidade. 

Diálogo Escola e Comunidade – Na Escola Integral é necessária a transformação 

da escola num espaço comunitário. Pensar na escola como um polo de indução de intensas 

trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, 

resgatando tradições e culturas populares. 

Territorialidade – Significa romper com os muros escolares entendendo a cidade 

como um rico laboratório de aprendizagem. Afinal a educação não se restringe ao ambiente 

escolar e pode ser realizadas em espaços da comunidade como igrejas, salões de festas, 

centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, posto de 

saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores. A educação se 

estrutura, no trabalho em rede, na gestão participativa e na corresponsabilização pelo 

processo educativo. 

Trabalho em Rede – Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e 

informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagens para todas as 

crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola da rede, 

existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela a formação do educando. Nessa 

ambiência favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da equipe da escola 

e da Rede de Ensino. 

  O Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol também participa do Programa 

Mais Educação desde 2007, foi instituída pela portaria Interministerial nº 17/2007, e pelo 

Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, integra as ações, do Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), como estratégia de Governo Federal para induzir a ampliação da 

jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação Integral. 

A escola Integral do Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol realiza as 

seguintes atividades:  

● Acompanhamento pedagógico (aulas de reforço) em Letramento/Alfabetização, 

e Matemática, Língua Portuguesa;  

● Educação Ambiental - Projeto Horta; 

● Recreação, psicomotricidade e musicalização. 

● Arte e Cultura – Ensino coletivo de cordas (violão), teatro, grafite, canto coral 

danças, desenhos; 

● Mídias Educativas 

 

Desde de março de 2020, as atividades presenciais da Educação Integral, assim como 

todas as atividades presenciais do CEF Queima Lençol, também estão suspensas. 
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Missão 

 
Servir com excelência, por meio da educação, formando cidadãos éticos, solidários 

e competentes. 
 

Visão 
 

Ser referência nacional na área de Educação. 

 

Valores 
 

ÉTICA: Observar os mais elevados princípios e padrões éticos, dando exemplo de 

solidez moral, honestidade e integridade. 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL: Exercer a cidadania contribuindo, por meio da 

Educação, para o desenvolvimento da Sociedade e respeito ao meio em que vivemos. 

 

SER HUMANO: Propiciar tratamento justo a todos, valorizando o trabalho em 

equipe, estimulando um ambiente de aprendizagem, desenvolvimento, respeito, 

colaboração e autoestima. 

 

GESTÃO: Valorizar e seguir os princípios da Transparência, Equidade, Prestação 

de Contas e Responsabilidade Corporativa. 

 

QUALIDADE: Estimular a inovação e a criatividade, de forma planejada e integrada, 

com foco nos resultados, propiciando a perenidade da organização. 

 

 

Objetivos 

Gerais 

 
⮚ No atual contexto de Ensino Remoto, combater o abandono, a retenção, a evasão 

escolar e a distorção idade/série. 

⮚ Estreitar o vínculo com a família, mesmo com todas as dificuldades impostas pela 

pandemia e com o distanciamento social. Unir esforços para melhorar a qualidade de 

ensino, aprendizagem e as relações interpessoais; 
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⮚ Oportunizar a interação família/escola por meio de encontros virtuais, incentivando 

a participação da comunidade escolar de forma a sensibilizá-la sobre a importância de sua 

contribuição para o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola. 

⮚ Promover a participação em projetos virtuais de desenvolvimento individual e 

coletivo; 

⮚ Diminuir a lacuna entre ano e aprendizagem, recuperando conceitos dos anos 

anteriores, procedimentos e atitudes essenciais para a construção do conhecimento; 

⮚ Proporcionar uma gestão democrática e transformadora executando ações que 

possibilitem a realização efetiva da função social da escola, na qual o trabalho coletivo seja 

o suporte para o desenvolvimento integral do aluno; 

⮚ Compreender melhor o mundo que o rodeia e analisar criticamente a realidade do 

Ensino Remoto, com suas potencialidades e fraquezas, a fim de perceber como atuar no 

sentido de mudar esta realidade ou de preservar as conquistas já alcançadas. 

⮚ Proporcionar o desenvolvimento pleno do aluno tendo em vista sua função maior de 

agente de desenvolvimento cultural e social na comunidade a partir de um ambiente virtual 

de aprendizagem agradável, em que todos desenvolvam suas capacidades, respeitando as 

suas peculiaridades, conforme Art. 28 da LDB e aprendam os conteúdos necessários para 

a vida em sociedade. 

Específicos 

 

⮚ Desenvolver com os alunos, práticas de letramento social, objetivando o exercício 

de práticas para a cidadania a partir da compreensão da realidade, observando as 

transformações sociais recentes que visam o bem-estar comum, favorecendo a 

participação de questões da vida coletiva e do desenvolvimento da autoimagem positiva de 

si mesmo. 
 

⮚ Propiciar a compreensão das relações de convivência, mesmo em tempos de 

pandemia, favorecendo aos educando a interação, positiva, em diferentes grupos, 

concebendo a importância do cuidado com a própria saude e a dos outros,do respeito, da 

cooperação, da cidadania, da democracia, da justiça e da solidariedade e repudiando a 

discriminação e a injustiça. 
 

⮚ Desenvolver práticas nas quais a comunidade escolar seja favorecida a perceber a 

relevância de adotar postura coerente e flexível diante das diferentes situações da 

realidade, questionando-se progressivamente numa consciência crítica e bem formada. 
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⮚ Desenvolver atividades específicas na plataforma de Ensino que envolvam os 

conhecimentos referentes à saúde, a ética, a cidadania, ao meio ambiente, à educação 

sexual  e à pluralidade cultural, em diferentes situações cotidianas, para a melhoria da 

qualidade de sua própria vida e da vida dos outros. 

⮚ Desenvolver durante todo o ano letivo atividades envolvendo alunos e comunidade 

onde haja oportunidade de refletir sobre a importância da cultura da inclusão, percebendo 

a necessidade de se respeitar e valorizar as diferenças, quando a igualdade nos 

descaracteriza enquanto cidadãos, para a vida plena e feliz em sociedade. 
 

⮚ Realizar atividades recreativas e lúdicas, percebendo-as como significativas ao 

desenvolvimento das capacidades físicas, cognitivas e afetivas fundamentais à qualidade 

de vida dos nossos alunos. 

⮚ Garantir que todas as áreas do conhecimento sejam exploradas, respeitando o 

contexto local. 

⮚ Buscar parcerias na comunidade escolar para o subsídio no cumprimento das ações 

estabelecidas na proposta pedagógica, objetivando, em especial, ajudar a comunidade 

mais carente. 

 

⮚ Aplicar de forma adequada, transparente e democrática os recursos destinados à 

Escola, buscando sanar eventuais problemas, priorizando assim uma escola pública de 

qualidade. 

 

⮚ Direcionar o trabalho pedagógico por meio de planejamento mensal com todos os 

professores, definindo os temas transversais, objetivos e expectativas de aprendizagem a 

serem trabalhadas durante o período, mediante a dinâmica de trabalho semanal a ser 

desenvolvida na sala de aula.  

 

⮚ Consolidar a cultura da inclusão na escola de forma a expandir a toda a comunidade 

bem como aos conselhos que compõem a estrutura escolar; 

 

⮚ Trabalhar de forma a atingir as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de 

Educação, bem como atingir metas estabelecidas pela Secretaria de Educação e atentar 

aos resultados obtidos na Provinha Brasil, Prova Brasil e SAEB, SIPAE-DF 

 

 

Fundamentação Teórico-Metodológica 
 



 

31 

O Ensino Fundamental constitui-se como eixo central das discussões voltadas para 

assegurar o direito à educação. A estrutura e organização dessa etapa da Educação Básica 

têm sido objeto de mudança em busca de melhorias que promovam a qualidade social

 DCN 2013 – Resolução nº 04 (quatro) de 13/07/10 (treze de julho de dois mil e dez), 

entendida para além do acesso de estudante à escola, assegurando também sua 

permanência no processo escolar, por meio da democratização de saberes e da formação 

integral rumo à emancipação, ou seja, qualidade que se configura como questão de Direitos 

Humanos, A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) compreende 

que tal qualidade se consolida à medida que se garante o acesso, permanência e 

aprendizagens dos estudantes para que se insiram com dignidade no meio social, 

econômico e político da vida moderna. 

A ampliação do Ensino Fundamental de nove anos tornou obrigatório o ingresso da 

criança na escola a partir dos seis anos de idade, estabelecida pela lei nº 10.172, de nove 

de janeiro de dois mil e um (09/01/2001) – Plano Nacional de Educação – PNE, acarretou 

a necessidade de reorganizar essa etapa escolar, em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares de Educação Básica, que estabelecem o acolhimento de estudantes, na lógica 

do cuidar e educar, como forma de assegurar a aprendizagem de todos. A obrigatoriedade 

nesse caso implica diretamente a reorganização administrativa e pedagógica das Unidades 

Escolares e, por conseguinte sua estrutura curricular que nessa secretaria compreende a 

organização escolar em ciclo e semestralidade. 

A LDB (Lei nº 9394/96), em seu art.12 & I, art. 13 & I e no art. 14 & I e II, estabelece 

orientação legal de confiar à escola a responsabilidade de elaborar, executar e avaliar seu 

projeto pedagógico. A legislação define normas de gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios 

estabelecidos pelo art.14.  

I. Participação dos profissionais de educação na elaboração da proposta 

pedagógica da escola; 

II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

equivalentes. 

 A participação dos professores e especialistas na elaboração do projeto pedagógico 

promove uma dimensão democrática na escola e nessa perspectiva, as decisões não 

centralizadas no Gestor cedem lugar a um processo de fortalecimento da função social e 

dialética da escola por meio de um trabalho coletivo entre todos os segmentos participantes 

e a comunidade escolar.  

Com o objetivo de destacar a descentralização da gestão educacional e o 

fortalecimento da autonomia da escola e garantir a participação da sociedade na gestão 

criou-se o Conselho Escolar constituído desde 09/09/2012, com base na Lei 4.751 de 
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07/02/2012, Art. 1º Esta Lei trata do Sistema de Ensino e da gestão democrática da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, conforme disposto no artigo 206, VI, da Constituição 

Federal, no art. 222 da Lei Orgânica do Distrito Federal e nos artigos 3º e 14º da Lei nº  

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que regulamenta: “gestão democrática do ensino, 

garantida a participação dos representantes da comunidade”.  

O Conselho Escolar tem peso de decisão enquanto órgão máximo da instituição, de 

caráter deliberativo, consultivo e normativo referente a quaisquer assuntos relacionados à 

escola.  

O Conselho Escolar conforme o artigo 18 e de acordo com o princípio da 

representatividade e proporcionalidade, previsto nos artigos 16 e 17, é constituído pelos 

seguintes conselheiros: diretora, representante da equipe pedagógica, representante do 

corpo docente (Professora), representante dos funcionários administrativos, representante 

dos funcionários Serviços gerais, representante dos funcionários de Serviços gerais, 

representante do corpo discente (alunos), representante de pais de alunos, representante 

do grêmio estudantil, representantes dos movimentos sociais organizados da comunidade 

(APMF, associação de moradores, igrejas, unidades de saúde). 

  O mandato da equipe eleita tem duração de dois anos, podendo ser estendido por 

mais um ano.  

A autonomia na escola é o resultado da confluência de vários interesses, onde se 

confrontam diferentes detentores de influência tanto interna quanto externa, sendo, 

portanto uma construção político-social, e sendo assim um meio de a escola concretizar em 

melhores condições suas intencionalidades. Tanto quanto o Conselho Escolar, o Conselho 

de Classe é uma instância criada para garantir a representatividade, a legitimidade e a 

continuidade das ações educativas. 

 A escola em seu dia-a-dia é um espaço de inúmeras e diversificadas práticas que 

estão em permanente processo de construção e reconstrução. As práticas da gestão fazem 

parte da vida da escola contribuindo para o desenvolvimento democrático e a participação, 

por isso prioriza em sua organização interna encontros mensais com equipe gestora, 

professores, coordenadores, SOE/SR/EEAA, em horário de coordenação coletiva 

(sem alunos) para realizações de avaliações dos rendimentos dos alunos e 

concepções de ações interventivas necessárias e reavaliação dos procedimentos 

pedagógicos adotados, como também encontros bimestrais (também sem alunos) para 

a execução de seus Conselhos de Classes e as decisões tomadas são partilhadas com 

o Conselho Escolar, os pais e com cada aluno respectivamente.  

Com isso, procura garantir a participação direta de todos os professores que atuam 

na turma que será analisada, além de buscar a organização de forma disciplinar, 

estabelecendo uma “rede de relações”, isto é o professor participa de vários conselhos 



 

33 

tendo a avaliação como foco para promover a discussão do processo didático no âmbito de 

suas dimensões: ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. 

Garantir ainda, encontros mensais para toda comunidade escolar em horário de  

coordenação coletiva (sem alunos) para avaliações das ações do cotidiano escolar. 

 O Conselho de Classe é também um espaço interdisciplinar, uma vez que aglutina 

professores de diversos componentes curriculares, assumindo caráter deliberativo quando 

se refere aos processos didáticos e pedagógicos. 

Cabe ressaltar que pensar a aprendizagem perpassa por compreender o (a) 

estudante como um sujeito complexo, que constrói hipótese, e,  que para ir ao encontro de 

seu pensamento, importa acolhê-lo, para trazer situações didáticas e pedagógicas de 

intervenção contribuindo no sentido de que repense o próprio pensamento nem a mais, 

nem a menos daquilo que é capaz (Vigotsky, 2001). Um trabalho com esse direcionamento 

instaura a possibilidade de um compromisso articulado com todos os sujeitos envolvidos, 

além de gerar cumplicidade e envolvimento na conquista da produção desses saberes. 

Portanto, pautados nessa lógica e na busca por favorecer a interdisciplinaridade, a prática 

da contextualização e de que é significativo, é possível ir ao encontro do processo e da 

construção de novas aprendizagens. 

O currículo Movimento da SEEDF fundamenta-se nos referenciais da Pedagogia 

Histórico-crítica e da Psicologia histórico-cultural, por apresentarem elementos objetivos e 

coerentes na compreensão da realidade social e educacional, buscando não somente 

explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-las, identificando as 

causas do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos. Nessa perspectiva, é 

necessário que a escola estabeleça fundamentos, objetivos metas, ações que orientem seu 

trabalho pedagógico, considerando a pluralidade e diversidade social e cultural em nível 

global e local. A busca é pela igualdade entre as pessoas, “[...] igualdade em termos reais 

e não apenas formais, [...], articulando-se com as forças emergentes da sociedade, em 

instrumento a serviço da instauração de uma sociedade igualitária” (SAVIANI, 2008, P. 52). 

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na 

construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com 

a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo 

relações entre os seres humanos e a natureza. Consequentemente, ”[...] o trabalho 

educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” 

(SAVIANI, 2003, P. 07), exigindo que seja uma prática intencional e planejada.  

O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam situações que os 

colocam como protagonista do processo ensino-aprendizagem, tendo o professor como 
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mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de ações intencionais 

didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico e social. 

Assim, o objeto da educação trata de dois aspectos essenciais, articulados e 

concomitantes: a) identificar os elementos culturais produzidos pela humanidade que 

contribuam para humanização dos indivíduos distinguindo entre o “essencial e o acidental, 

o principal e o secundário, o fundamental e o acessório” (SAVIANI, 2003, P. 13; b) organizar 

e refletir sobre as formas mais adequadas para atingir essa humanização, estabelecendo 

valores, lógicas e prioridades para esses conteúdos. 

Segundo Paulo Freire (1993), a escola não é só um espaço físico. É um clima de 

trabalho, uma postura, um modo de ser. Assim, a Educação Integral considera a existência 

de uma complexa rede de atores, ambiente, situações e aprendizagens que não podem ser 

reduzidas a mera escolarização, pois correspondem às diversas possibilidades, requisições 

sociais e expressões culturais presentes no cotidiano da vida. 

Ao entender que a educação extrapola os muros da sala de aula, sendo realizada na 

vida vivida, em diversos momentos e múltiplos lugares, é necessária a ressignificação do 

próprio ambiente escolar: a escola deixa de ser o único espaço educativo para se tornar 

uma articuladora e organizadora de muitas outras oportunidades educacionais no território 

da comunidade. 

 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

Na Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática 

social dos estudantes como elemento para a problematização diária na escola e seus 

espaços de atuação,e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da 

linguagem que revela os signos e sentidos culturais. Os pressupostos teóricos da 

Pedagogia Histórico-Crítica, que compreende o estudante como sujeito complexo, capaz 

de construir hipóteses em torno de temas e questões relacionadas ao seu tempo, entende 

a educação escolar essencial, tendo o papel de garantir os conteúdos que permitam aos 

estudantes compreender e participar da sociedade de forma crítica, superando a visão de 

senso comum, socializando o saber sistematizado historicamente e construído pelo 

homem, transformando essa instituição educativa no espaço que desejamos.  

A escola está inserida numa sociedade e se retroalimenta dela, interage na busca 

da mudança social pretendida, sendo esta, o sistema aberto para tal realização. Ainda, em 

consonância com o Currículo em Movimento e, portanto, referenciada pela Pedagogia 

Histórico-Crítica, entendemos que a função social desta escola junto ao nosso corpo de 

educadores, em constante desenvolvimento, consiste em: 
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“[...] torná-lo cada vez mais capaz de conhecer os elementos de 

sua situação a fim de poder intervir nela transformando-a no 

sentido da ampliação da liberdade, comunicação e colaboração 

entre os homens”. (SAVIANI, 1980, p. 52)  

Sendo assim, a unidade escolar pretende proporcionar condições necessárias para 

a construção e a assimilação desse saber, favorecendo a prática social inicial (o que o 

estudante já sabe), a problematização (por que é importante aprender sobre isso?), a 

instrumentalização ,síntese é a prática social final, transformada, para que o estudante seja 

capaz de promover mudanças na sociedade. 

Nessa perspectiva pedagógica do educador Dermeval Saviani, o estudo dos 

conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a 

problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária 

entre os sujeitos. O trabalho pedagógico assim concebido compreende que a 

transformação da prática social se inicia a partir do reconhecimento dos educandos no 

processo educativo. A mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido 

da aprendizagem construída e sustentada na participação e na colaboração dos atores.  

É função primeira da escola garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por 

meio do desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Para isso, o 

reconhecimento da prática social e da diversidade do estudante da rede pública de ensino 

do Distrito Federal são condições fundamentais. É importante reconhecer que todos os 

agentes envolvidos com a escola participam e formam-se no cotidiano da escola. 

 

PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

Como um dos fundamentos teóricos metodológicos norteadores das 

concepções e práticas da SEEDF, a Psicologia Histórico-cultural, ancorada nos 

estudos de L. S. Vygotsky (1896-1934) e de seus colaboradores A. Leontiev (1903-

1979) e A. R. Luria (1902- 1977), anuncia uma ciência do homem social, 

comprometida com as transformações sociais e a emancipação dos sujeitos em 

suas trajetórias de vida, em novo projeto de sociedade (Prestes, 2010). Constituída 

no seio do método materialista-dialético, a abordagem histórico-cultural do 

desenvolvimento humano mobiliza suas reflexões como contraponto às diversas 

abordagens psicológicas que compreendem o sujeito de forma passiva, fragmentada 

e biologizante. 
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Vygotsky (1931/2012) defendia fortemente o papel central da cultura na 

gênese do desenvolvimento humano, criticando teorias que assujeitavam  a 

constituição do homem, de um lado, aos determinismos das modelagens meramente 

ambientais e reflexológicas, e, de outro, às aquisições internas biológicas como 

propulsoras de fases evolutivas hierarquizadas e sequenciais adquiridas com o 

tempo cronológico “maturacional”. 

É importante pontuar que Vygotsky (1931/2012) não negava a importância do 

desenvolvimento biológico humano. Para ele, embora existam transformações 

biológicas, estas, por si só, não explicam a humanização, como também não 

determinam o desenvolvimento psicológico enquanto predisposições neurológicas e 

cerebrais.  

Para o autor, o aparato neurobiológico, anatômico e genético do homem se 

entrelaça às condições e experiências históricas e culturais em meio às atividades 

partilhadas e vivenciadas na coletividade, originando funções psicológicas mais 

complexas (memória, atenção, linguagem, pensamentos, imaginação, percepção, 

raciocínio lógico, abstração), progressivamente, funções psicológicas mais 

complexas ao longo da história da humanidade. Esse argumento é sustentado pelo 

autor ao defender a importância da interdependência entre filogênese e ontogênese.  

(Vygotsky (1931/2012). 

Para o autor, a ontogênese seria o processo pelo qual o “homem primitivo se 

converte em um ser cultural” (p.29), constituindo-se, dialeticamente, entre o 

desenvolvimento filogenético e ontogenético, de forma interdependente. Nessa 

compreensão, a cultura (conhecimentos, signos, símbolos, sentidos, significados) 

tem um papel dotado de especial relevância, pois, ao “originar formas especiais de 

conduta, modifica a atividade das funções psíquicas, edifica novos níveis no sistema 

do comportamento humano em desenvolvimento” (Vygotsky 1931/2012, p. 34).  

É por esse processo que, historicamente, o sujeito se humaniza. Entende-se, 

com esse argumento, que as funções psicológicas mais complexas não nascem com 

o homem, e nem se desenvolvem apenas com o avançar da idade cronológica, mas 

são forjadas pelas experiências históricas e relacionais de apropriação e produção 

de cultura, como, por exemplo, a partir do processo de escolarização. Para o autor, 

a escola assume lócus privilegiado para o desenvolvimento psicológico humano.  

O ato de criar, manusear e utilizar instrumentos mediados pelo signo - como 

representações de objetos, eventos ou situações - possibilitou a ocorrência de 

processos comunicativos, constituindo relações dinâmicas de significados que 

passaram a ser compartilhados e legitimados socialmente (Leontiev, 1978; Vygotsky 

1931/2012). Essa relação entre o instrumento e o signo, por meio da mediação, é 
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que origina formas diferenciadas de pensamento e linguagem, como substrato da 

consciência humana, a partir da qual os sujeitos partilham expressões, afetos, 

vontades, desejos, objetos ou situações, funcionando como uma atividade 

mediadora (Vygotsky 1939/2007). 

Com base nessa teoria, promover o desenvolvimento de funções 

psicológicas superiores constitui-se por meio de mediações qualitativamente 

diferenciadas, a exemplo da mediação docente no contexto escolar. O conceito de 

mediação assume papel fulcral para o desenvolvimento humano, pois que, para 

Vygotsky (1982/2004), a mediação é o que provoca transformações 

interpsicológicas e intrapsicológicas para a constituição da consciência humana. A 

atividade realizada pelo homem será sempre mediada, carregada de sentidos 

particulares a cada sujeito. Por meio da mediação, como um processo que favorece 

a troca e internalização de significados compartilhados por grupos sociais, os 

sujeitos apropriam-se dos diversos conhecimentos acumulados e repassados 

historicamente em sua realidade cultural e, assim, se desenvolvem. Ou seja, a 

aprendizagem é o que promove desenvolvimento e não o contrário, como defendido 

em teorias maturacionais de base construtivista, que supervalorizam o 

desenvolvimento maturacional como condição para que a aprendizagem ocorra.  

A organização em torno de processos de trabalho para a transformação da 

realidade e a busca de formas mais sofisticadas de sobrevivência passou a produzir 

um sistema comunicativo carregado de signos, como ferramentas simbólicas e 

materiais capazes de promover interações e trocas sociais. Observa-se que, nesta 

perspectiva, o trabalho apresenta uma função social preponderante no 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, haja vista que essas 

funções tornar-se-iam intrapsicológicas por meio das transformações mediadas 

pelas relações sociais de trabalho. Para  Leontiev, 1978; Vygotsky 1931/2012 e 

Luria, a escola é um exemplo característico de contexto e atividades de trabalho. 

A escola, nessa perspectiva, poderia tornar-se um lócus privilegiado para a 

mediação de outras inúmeras relações sociais, porém, qualitativamente 

diferenciadas. O ato instrumental mediado pela intencionalidade da ação 

pedagógica, promove a apropriação de signos e significados culturais, 

oportunizando a internalização dos conhecimentos formais. A aprendizagem seria, 

por sua vez, o mecanismo constituinte do desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores, promovendo a transformação de trajetórias de vida por meio 

conscientização, como importante função psíquica que integra o sistema psicológico 

em sua totalidade (Vygotsky, 1931/2012; 1982/2004). 
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Conscientizar-se significaria, nessa perspectiva, apropriar-se, de forma ativa, 

das situações e significados socialmente partilhados, de modo a recriar sentidos 

particulares sobre a realidade e ser capaz de transformá-la, de forma autônoma e 

libertadora (Marinho-Araujo,2016). Nesse sentido, as relações interpessoais, trocas 

culturais e simbólicas oportunizadas nos contextos de ensinar e aprender, se 

intencionalmente planejadas, podem ser promotoras de desenvolvimento da 

consciência dos sujeitos, tanto dos estudantes, quanto de outros atores educativos 

(Braz-Aquino et al, 2018; Cavalcante & Braz-Aquino, 2019; Ferreira et al, 2019; 

Freitas, 2017; Marinho-Araujo, 2016; Marinho-Araujo & Almeida, 2016, Mendes & 

Marinho-Araujo, 2016; Nunes, 2016).  

Desta feita, destaca-se que, nesta instituição de ensino, os fundamentos da 

Psicologia Histórico-Cultural, como concepção teórica e metodológica dos 

processos de aprendizagem e desenvolvimento, assumem papel central na forma 

de compreender e construir as práticas e organização do trabalho pedagógico, as 

ações de formação e desenvolvimento humano adulto dos atores escolares e suas 

competências profissionais, nos processos educativos, na relação família-escola, no 

planejamento de ações e projetos pedagógicos coletivas, bem como nos fenômenos 

e demandas relacionadas ao desenvolvimento das infâncias e adolescências.  

Concepções de Educação e Práticas Pedagógicas 

 

Infância, adolescência e aprendizagem 

 

O Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol entende a aprendizagem como 

uma construção constante, que se dá a partir de interações que os sujeitos estabelecem 

entre si e com o meio em que vivem. 

O conhecimento que se constrói a partir dessas relações mobiliza, no indivíduo, a 

criação, a significação e a ressignificação de conceitos anteriormente construídos, levando-

o a novas investigações. 

Crianças e adolescentes são protagonistas dessa aprendizagem, sujeitos históricos 

e sociais que exercem papel ativo, com características próprias da sua idade e do contexto 

onde se inserem, portanto pessoas singulares e em desenvolvimento, agentes e produtores 

da vida social. 

A partir dessa visão processual de aprendizagem, o Centro de Ensino Fundamental 

Queima Lençol cria condições para que alunos e educadores construam seu papel de 



 

39 

produtores de saberes e conhecimento, com vistas a uma inserção comprometida com a 

realidade social. 

A proposta pedagógica privilegia o agrupamento de alunos em faixas etárias, com a 

preocupação de respeitar as características da criança e do adolescente, de modo que 

possam ser acolhidos e educados em suas demandas singulares. 

Primeira etapa   4º Anos: alunos de 09 a 10 anos  

Segunda etapa  5º Anos: alunos de 10 a 11 anos; 

                           6º Anos: alunos de 11 a 12 anos; 

Terceira etapa   7º Anos: alunos de 12 a 13 anos; 

                          8º Anos: alunos de 13 a 14 anos; 

Quarta etapa     9º Anos: alunos de 14 a 15 anos; 

Nessa perspectiva, as crianças da primeira etapa, por meio da brincadeira, da 

recriação de papéis na escola, continuam a apropriar-se dos papéis sociais da comunidade. 

O contato com outras crianças em situações de aprendizagem organizadas e o vínculo do 

professor com seus alunos permitem à criança iniciar a construção de sua identidade social 

em interações fora do âmbito familiar. À medida que o foco de atenção da criança muda — 

da família para a escola — ela começa a atuar de maneira mais convencional: as regras, a 

comunicação e os procedimentos acadêmicos passam a ser investigados, o que contribui 

para que inicie a construção do seu papel de estudante. 

Na segunda e terceira etapas, o aluno, por meio de situações significativas de 

aprendizagem, é capaz de apropriar-se de rotinas que possibilitam o desenvolvimento de 

competências já adquiridas e da aprendizagem de conteúdos sociais variados.  

A mudança qualitativa que ocorre no pensamento da criança amplia suas 

possibilidades de análise e reflexão, o que lhe permite ampliar a compreensão dos 

conteúdos que lhe são apresentados por meio do estabelecimento de variado número de 

relações. 

A postura de estudante, que começou a ser desenvolvida desde sua entrada na 

escola, passa a ser administrada com mais desenvoltura e organização em relação a 

determinados procedimentos, como cumprir agendas, fazer anotações e, também, em 

relação a atitudes frente aos compromissos escolares. Nessas etapas, o aluno necessita, 

ainda, da orientação de um adulto no tocante à administração do tempo, espaço e material 

escolar, como também nas relações pessoais. 

Ao longo da terceira etapa, o adolescente passa a elaborar conceitos que envolvem 

níveis crescentes de abstração e complexidade e a exercer o seu papel de estudante de 

forma mais autônoma. 

Na quarta etapa de escolaridade, o aluno torna-se mais questionador e crítico, 

estabelece hipóteses com maior grau de abstração e elabora princípios gerais. Amplia-se 
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sua compreensão da realidade, o que lhe permite atuar em contextos novos e 

redimensionar suas referências sociais. Percebe que é necessário despender tempo e 

esforço cognitivo para realizar determinadas tarefas e alcançar as metas traçadas, 

estabelecendo um plano de trabalho. A discussão dos acontecimentos culturais, políticos, 

econômicos, tecnológicos e ecológicos, referentes tanto a contextos próximos como a 

distantes, transita pelos aspectos teóricos e práticos, com um olhar para uma atuação 

profissional e social. 

Portanto, atendendo às singularidades do estudante, a proposta pedagógica do CEF 

Queima Lençol alicerça-se em uma concepção educativa dinâmica, em que o aluno, 

protagonista e construtor de saberes, portador de direitos, necessidades e deveres, é 

motivado a participar ativamente de seu processo de aprendizagem e a interagir, de forma 

responsável, com a coletividade. Busca-se fortalecer, no aluno, uma atitude de 

comprometimento na esfera do conhecimento, no exercício da vontade de aprender. 

 

 

 
 

 

Organização do Trabalho Pedagógico 
 

 
Para que a escola seja capaz de promover tanto o desenvolvimento como a 

aprendizagem de seus alunos, ela precisa se organizar. Com o advento da Pandemia, a 

organização do trabalho pedagógico escolar precisou passar por mudanças. A escola teve 

que se adaptar à forma de ensino remota, ou seja, os alunos não mais estão no ambiente 

escolar de forma presencial. As aulas acontecem em ambiente virtual de aprendizagem, na 

plataforma do “Escola em Casa”, onde o aluno tem acesso às postagens feitas pelos 

professores, tais como exercícios, comentários, explicações e até mesmo um momento de 

aula on-line em sala virtual, essa atividade acontece de forma sistemática todas as 

semanas. A devolução das atividades por parte dos alunos também acontece na 

plataforma. O aluno realiza a atividade recebida pelo professor, a realiza e depois a devolve, 

utilizando os meios disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) apresenta várias 

possibilidades para a organização da Educação Básica. Dentro dessas possibilidades, o 

ensino a distância pode ser utilizado como complementação ou em situações emergenciais( 

Art. 32 § 4º), tendo em vista o contexto de calamidade pública, provocada pela pandemia 

Covid 19, o ensino presencial foi substituído pelo ensino remoto. 
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 Cabe ressaltar que o ensino remoto são atividades de ensino, mediadas por 

tecnologias, mas que se orientam e se organizam com os princípios do ensino presencial.  

Logo, o trabalho pedagógico necessita de outras formas de organização que possibilitem 

soluções criativas para problemas oriundos de crises. Sendo assim, essa reorganização 

perpassa pelos eixos tempo/espaço,  pois se o ensino remoto permite o afastamento físico, 

ele evidencia as desigualdades educacionais. 

Em resposta ao cenário pandêmico que ainda perdura e levando-se em 

consideração todas as normativas desde o primeiro Decreto nº 40.520, de 14 de março de 

2020 e posteriores (Decreto n° 40.539, de 19 de março de 2020, revogado pelo Decreto nº 

40.550, de 23 de março de 2020), com aprovação das instâncias educacionais superiores 

– MEC, e de recomendações (Decreto Distrital nº 40.583, de 1 de abril de 2020, Decreto 

Distrital nº 40.817, de 22 de maio de 2020; Parecer nº 33/2020 – CEDF, homologado em 

26 de março de 2020, Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020 - Lei nº 14.040, de 

18 de agosto de 2020; Nota Técnica nº 001/2020 – PROEDUC, de 2 de abril de 2020, dentre 

outras), as Portarias nº 129, de 29 de maio de 2020, e n° 133, de 03 de junho de 2020, que 

estabelecem, respectivamente, o canal de acesso para professores e estudantes por meio 

do Programa Escola em Casa DF e da entrega de materiais impressos, além de listar 

estratégias que podem ser utilizadas de acordo com as realidades locais de cada unidade 

escolar, respeitando os protocolos de biossegurança para prevenção da COVID-19. 

orientando a atuação dos docentes nas atividades pedagógicas não presenciais. 

Conforme já disponibilizado e atualmente em pleno uso, para todos os estudantes 

da rede pública de ensino do Distrito Federal, a plataforma Google Sala de aula dispõe de 

diversas ferramentas educacionais, onde o ambiente virtual de aprendizagem faz parte do 

processo de ensino. Porém com os diversos percalços em virtude dos dados móveis, foi 

elaborado em conjunto com a Universidade de Brasília (UNB) o aplicativo Escola em Casa, 

onde os dados das operadoras de telefonia móvel não são taxados para uso dos 

estudantes. Entretanto, não se resume a uma única ação, mas também a fim de não deixar 

nenhum aluno sem acesso à educação é disponibilizado o material impresso. 

 Nessa perspectiva, abordaremos sobre os procedimentos adotados na organização 

do nosso trabalho pedagógico, durante a pandemia Covid-19. 

Organização do tempo 

 
 Sabemos que a escola precisa planejar os encontros dos professores e dos demais 

servidores de modo a organizar espaço e horários que favoreçam sua realização. Tais 

encontros devem ter a regularidade necessária para alcançarmos os objetivos pretendidos.  

 Conforme a Portaria nº: 160 de 09/04/2021 Secretaria de Estado e Educação do DF, 

que dispõe o teletrabalho em caráter provisório e excepcional, e estabelece no art. 31 "As 
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reuniões quando agendadas deverão ser realizadas, preferencialmente, de forma virtual ou 

por videoconferência"; assim, também como a Portaria nº14 de 11/01/21 Secretaria de 

Estado e Educação do DF que estabelece sobre as nossas horas reservadas para 

atividades destinadas ao planejamento, preparação, avaliação, capacitação, o 

planejamento coletivo de nossas atividades pedagógicas serão todos virtuais seguindo as 

orientações dos artigos 27, 30, 31 e 33. Além disso, todo trabalho seguirá o plano de ação 

da coordenação pedagógica em anexo.  

 

Organização do espaço 

 
 A organização do espaço escolar é tão importante quanto à organização do tempo, 

pois a escola reflete nos seus aspectos externos e internos a identidade da equipe que nela 

trabalha. 

 Portanto, não se trata apenas da importância da limpeza e organização, mas 

também é importante que o espaço escolar sirva como mais um estímulo que aguce a 

curiosidade e o interesse pela busca do conhecimento. 

 Por isso, temos como uma das ações a revitalização e aquisição de alguns materiais 

para que possamos estimular e garantir o desenvolvimento escolar, em especial, no que se 

refere ao processo de ensino e aprendizagem, tais como: laboratório de informática, 

acervos para a biblioteca, recursos didáticos pedagógicos e multifuncionais para a sala de 

Recursos. No que diz respeito à pandemia Covid-19 e o possível retorno presencial ou 

híbrido,  é necessário que esse espaço possa se organizar de acordo com os protocolos e 

as recomendações sanitárias estabelecidas. 

Processamento de Ensino-Aprendizagem 

 
 Muito se tem falado e escrito sobre a responsabilidade ética do processo de ensino-

aprendizagem, de como a escola deve ter por objetivo a construção de cidadãos 

participativos e conscientes, isto é, indivíduos responsáveis e solidários com a comunidade 

e autônomos intelectualmente, de como a escola está empenhada em desenvolver 

atividades que tematizam os direitos humanos e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Entretanto, é necessário que estes discursos sejam realizados na prática docente 

em que o professor autônomo age orientado por códigos morais, mas analisa criticamente 

suas decisões no agir, orientado pela ética, buscando verificar as possíveis consequências 

de seus atos.  
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Afinal, como citado anteriormente, é de fundamental importância levar-se em 

consideração a história de vida escolar do aluno, agir com ética ao avaliá-lo, ao 

orientá-lo sem excluí-lo dos processos de ensino e aprendizagem. 

 Para nós educadores, o ensino bem organizado, impulsiona o desenvolvimento 

levando o aluno ao progresso no processo de ensino-aprendizagem. Daí a importância do 

embasamento teórico da prática docente.   

 Sabemos que as teorias pedagógicas existentes refletem as concepções a respeito  

do mundo e não estão nem certas nem erradas. Entretanto, é possível, hoje, distinguirmos 

entre posturas tradicionais e posturas mais atuais.  

 No que se refere ao tradicional, sabemos que o aluno é considerado como um ser 

passivo, cujo papel é apenas o de escutar, repetir e reter o conhecimento transmitido pelo 

professor. Por outro lado, as tendências mais atuais, o aluno é visto como alguém que 

contribui para sua aprendizagem de forma ativa em que seleciona, assimila, interpreta e 

generaliza informações sobre o meio que o cerca.  

 O protagonismo estudantil  é extremamente importante no contexto pandêmico. 

Portanto, para que esse protagonismo seja evidente, é necessário que os professores 

adotem um ensino centrado no aluno e não apenas nos conteúdos, além disso, trazer para 

o planejamento pedagógico as metodologias ativas que os incentivam e os motivam a fazer 

parte do processo de aprendizagem. 

 Assim, se antes ao professor cabia apenas transmitir o conhecimento de forma 

pronta e acabada, agora ele assume o papel de mediador da aprendizagem. Dessa forma, 

cabe ao professor orientar as atividades do aluno, fazendo com que aprenda, 

progressivamente, o que significam e representam os conteúdos escolares para sua vida. 

 Mas, como sabemos, nossos alunos não constroem sozinhos seus conhecimentos. 

A construção do conhecimento é, portanto, um processo coletivo, que envolve alunos, 

professores e conteúdos de aprendizagem. Cabe ao professor ajudar esses alunos a se 

apropriar dos conteúdos escolares. 

 Sempre deverá ser levada em conta a especificidade de cada aluno, sua história de 

vida. E, aos alunos que demonstrarem mais dificuldades será oferecido o reforço escolar, 

em especial, aqueles que apresentam dificuldades nas habilidades previstas para a série e 

para aqueles que estão defasados em idade-série. Os estudos serão planejados de forma 

cuidadosa para que, de fato, seja significativo e supere as dificuldades específicas de 

aprendizagem dos alunos. 

  

O Espaço da Sala de Aula 
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 O espaço da sala de aula precisa ser um ambiente alfabetizador, agradável, 

prazeroso. Há que transformar a sala de aula num verdadeiro ambiente interativo facilitador 

da aprendizagem. 

Todavia, em virtude da pandemia, o espaço foi substituído pelo ambiente virtual de 

aprendizagem (plataforma Google Sala de Aula e Escola em Casa DF) permitindo 

encontros síncronos com os professores e alunos, postagens de atividades, recursos e 

ferramentas digitais que auxilie no processo de ensino aprendizagem.  

 O ambiente seja ele físico ou virtual deve ser organizado de modo que os alunos 

possam se sentir valorizados e capazes de obter sucesso nos estudos e que possam 

aprender pela vivência da curiosidade, pelo desejo de ver, fazer, indagar e construir, sem 

regras de sua condição social. 

 Entretanto, esse espaço deve ser repensado para os estudantes cujas condições 

necessárias para permanência no ambiente virtual são limitadas. Sendo assim, o material 

impresso ameniza essas dificuldades. As atividades são organizadas de forma 

contextualizadas e símiles ao diálogo da sala de aula, criando uma possível interação. 

 A caracterização deste espaço num ambiente alfabetizador e desafiador no processo 

de construção do conhecimento são imprescindíveis para a formação do discente.  

 O acesso do aluno a plataforma dar-se-á da seguinte forma: 

➔ Criação da conta de email para todos os estudantes (@estudante.se.df.gov.br) terem 

acesso a plataforma Gsuíte. 

➔ Aos alunos que optarem pela plataforma, deverá aceitar o convite pelo email criado. 

➔ Para acesso ao ambiente virtual de aprendizagem o aluno poderá utilizar dos 

seguintes dispositivos: smartphone, computador, notebook, tablet.  

➔ Há 03 caminhos para acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, são eles; 

1. Aplicativo Google Sala de Aula; 

2. Aplicativo Escola em Casa; 

3. Navegador de internet 

Em todas as situações elencadas o aluno deverá realizar login, identificando sua 

credencial e senha de acesso. 

A sala de aula nesse período se tornou um ambiente virtual de aprendizagem, onde 

é possível disponibilizar ao professor e ao aluno diversas ferramentas para auxílio 

educacional, dentre elas algumas ganham um destaque maior em virtude da realidade da 

comunidade escolar; 

● Meet 

● Formulários 

● Youtube 
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● Documentos 

Nesse novo contexto de interação, a ferramenta Meet oferece ao docente e ao 

discente a possibilidade de realizar chamadas ao vivo a fim de suprir as necessidades 

educacionais encontradas no decorrer do ano letivo. Caso haja algum impedimento da 

participação do aluno durante a videochamada é facultado a gravação da chamada virtual. 

A ferramenta Formulários permite que o aluno desenvolva suas atividades de acordo 

com os objetivos do professor, também lhe é permitido o envio de arquivos, assim também 

como disponibilizar para auxílio do entendimento vídeos pelo Youtube, sendo mais uma 

ferramenta de suporte educacional. 

Com a mesma interação entre as ferramentas anteriores, o Documentos se torna  

um editor de texto que permite uma interação online a qualquer instante. 

O ambiente virtual de aprendizagem Google sala de aula permite que o aluno possa 

acompanhar as atividades propostas pelos professores, identificando suas respectivas 

disciplinas, assim como também manter uma interação professor-aluno online, seja 

ofertando um feedback sobre as atividades desenvolvidas ou informativos de suas turma, 

sabendo que o aluno receberá de maneira instantânea. 

Com olhar para que nenhum aluno fique sem acesso à educação, o material 

impresso, entregue e devolvido na escola proporcionará um preenchimento dessa lacuna 

existente no período de ensino remoto. Os alunos que optarem pela impressão receberão 

as mesmas atividades desenvolvidas na plataforma, com as devidas adaptações  

condizentes com a realidade. 

A entrega e recebimento da atividade impressa para os estudantes é realizada de 

forma quinzenal, atendendo e respeitando os protocolos de acondicionamento da COVID-

19. Em consonância com a entrega e recebimento do material, as atividades corrigidas 

pelos professores também são encaminhadas, possibilitando uma interação professor-

aluno. 

Habilidades a Serem Trabalhadas 

 
As atividades com leitura, interpretação e produção escrita, bem como as 

relacionadas com o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático são ações constantes 

e objetivas na vivência e despertar das habilidades supracitadas. 

 Cada professor, de posse dos resultados da avaliação diagnóstica, reagrupará os 

alunos, numa perspectiva provisória e dinâmica. No ensino remoto, o reagrupamento da-

se-á por meio de atividades diversificadas e adaptadas conforme a realidade de cada 

estudantes, numa  perspectiva inclusiva. 

Projeto Interventivo/Reagrupamento 
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 Partindo da necessidade de atender às dificuldades de aprendizagem dos alunos, 

em especial, aqueles defasados em idade/série, utilizaremos com estes alunos Projeto 

Interventivo, o qual visa ações diferenciadas, lúdicas e prazerosas. Por outro lado, para 

aqueles alunos que não estão defasados em idade/série, mas apresentam dificuldades nos 

processos de ensino e aprendizagem, necessitando de atendimento individualizado serão 

utilizadas as estratégias de reagrupamento. 

 

Alunos ANEEs 

 
 Pesquisas revelam o caráter da Educação Especial como sendo interativo na 

educação geral, pois sua ação transversal permeia todos os níveis (da Educação Infantil à 

Educação Profissional). 

 Assim a integração foi vista como um processo que evoluiu para a implementação 

de outro processo, o da inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais na 

instituição regular. A inclusão na instituição educacional é, então, o processo pelo qual esta 

se adapta e se transforma para poder inserir em suas classes do ensino regular crianças e 

jovens com necessidades educacionais especiais que estão em busca de seu pleno 

desenvolvimento e exercício da cidadania. 

 A Educação Especial cumpre sua especificidade ao possibilitar aos Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais – ANEE desenvolver suas competências, 

ultrapassando os limites de sua situação. Entretanto, não basta incluí-los ou integrá-los é 

preciso propiciar-lhes suportes especiais que atendam suas necessidades especiais e 

favoreçam suas potencialidades.  

Nesta instituição educacional, portanto, os Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais receberão atendimento mais personalizado em sala de aula com o cuidado de 

ser um atendimento inclusivo, dentro da proposta de agrupamento. 

 Além disso, os alunos terão, para o alcance do seu sucesso escolar, aulas de reforço, 

sala de leitura e atendimento educacional especializado em sala de recurso. 

Conforme especificado anteriormente, os alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais – ANEE receberão atendimento nas Salas de Recursos (no contra turno) e no 

turno de origem quando se fizer necessário devido à dificuldade de transporte para a 

localidade onde residem , sendo também beneficiado com adequações curriculares 

conforme orientações sugeridas no documento “Saberes e Práticas da inclusão: Estratégias 

para a Educação de Alunos com Necessidades Especiais”, MEC/SEESP, 2003, v.4. 

Sala de Recursos 

 



 

47 

 A sala de recurso em nossa instituição educacional será o espaço físico adequado 

para o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais. Tal atendimento 

ocorrerá em turno contrário, individualmente ou em pequenos grupos.  

 O atendimento nesta sala deve ser entendido como recurso educacional e estratégia 

de apoio de complementação, representando procedimentos que são necessariamente 

diferentes do ensino regular 

 para melhor a atender às necessidades educacionais dos alunos, sendo propostas 

atividades que permitam a descoberta, a estimulação do pensamento, inventividade e a 

criatividade no processo ensino-aprendizagem. 

SOE – Serviço de Orientação Educacional 

 
É um Serviço de Orientação Educacional que visa contribuir no cotidiano escolar 

para o fortalecimento do indivíduo e da sua capacidade de superar obstáculos. 

É parte integrante da composição pedagógica da Instituição Educacional. 

Interagem permanentemente na articulação e mediação entre a cultura escolar a 

realidade social e o contexto sócio econômico em que a comunidade está inserida. 

A OE atua: 

● No cotidiano escolar; 

● Na coordenação coletiva; 

● No conselho escolar; 

● No conselho de classe 

● No conselho de segurança escolar; 

● Em parceria com as redes sociais de atendimento. 

 

Como e quando atua o Orientador (a) Educacional  

A Orientação Educacional é exercida na perspectiva de prevenção primária e na 

redução de danos; 

Na identificação e encaminhamentos das queixas escolares de crianças, 

adolescentes e adultos; 

Em situação de negligências; 

No aconselhamento; 

Na construção das regras de convivência; 

Na parceria com o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, Sala de 

Recursos e outros setores ou serviços de acordo com as características de sua clientela; 

Na sensibilização dos envolvidos em situações problemas;  

Na identificação, prevenção e superação de conflitos; 
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Na articulação com a rede de proteção social; 

Na escuta das demandas dos professores que subtraem suas responsabilidades 

diante de dificuldades apresentadas. 

EEAA – Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

 
As Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem são compostas por pedagogos 

e psicólogos escolares que atuam numa perspectiva multidisciplinar. Essa atuação está 

voltada para o contexto institucional pedagógico, privilegiando ações junto ao coletivo 

escolar, preventivas e interventivas. A atuação está pautada na contribuir para o 

aprimoramento dos profissionais das unidades escolares, a partir da interlocução entre os 

agentes envolvidos na superação das dificuldades de aprendizagem dos estudantes, com 

o objetivo de intervir nas barreiras que podem se colocar aos processos de ensino e 

aprendizagem.  

Nesse contexto de pandemia, as ações da EEAA, em conformidade com Os 

principais documentos que orientam o trabalho não presencial (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 (com normativas específicas de cada etapa); Circular nº 141/2020 com o Plano 

de Ação e Guia de Acolhimento à Comunidade Escolar e Circular nº 16/2020 da SINOVA) 

em conjunto com os demais atores da unidade escolar, é “contribuir com o mapeamento, a 

construção e adequação de um novo espaço de aprendizagens junto à UE para repensar 

os projetos mais adequados à realidade da sua “nova escola”, a troca de materiais e 

informações com os professores de maneira a favorecer e facilitar a nova mediação com 

os estudantes, bem como as ações de acolhimento à comunidade escolar”, em 

conformidade com as orientações disponibilizadas em 

(http://www.educacao.df.gov.br/circular-n-o-172-2020-see-subeb/) 

 

A EEAA atua a partir de 3 dimensões de atuação: 

● Mapeamento institucional 

● Assessoria ao trabalho coletivo 

● Acompanhamento aos processos de ensino e aprendizagem 

● No caso da Psicologia Escolar, tem-se, ainda, a Escuta Psicológica.  

 

De forma mais específica, nessa instituição escolar, tais dimensões de atuação se 

operacionalizam em ações desenvolvidas pela Psicologia Escolar, em uma perspectiva 

Institucional como: 

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/05/gestao_estrategica_realizacao_atividades_pedagogicas_nao_presenciais.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/05/gestao_estrategica_realizacao_atividades_pedagogicas_nao_presenciais.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/06/Plano_de_Gestao_de_Pessoas_2020.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/d34d4d35166146009f3f852494ec2b94/Portaria_133_03_06_2020.html
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/recomendacao_guia_acolhimento_comunidade_escolar.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/circular-n-o-172-2020-see-subeb/
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● Intervenções coletivas para o desenvolvimento do trabalho articulado entre todos os 

profissionais da escola. 

● Participação na elaboração de ações de formação continuada, com vistas à 

ressignificação das práticas pedagógicas; 

● Participar das Coordenações Pedagógicas da unidade escolar, de forma propositiva; 

● Participação dos Conselhos de Classe, promovendo reflexões sobre o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes, bem como sobre as propostas 

e práticas pedagógicas; 

● Realização de procedimentos coletivos de avaliação e intervenção às queixas 

escolares, visando conhecer e investigar os múltiplos fatores envolvidos. 

● Cooperação com a elaboração de instrumentos e procedimentos nas intervenções 

didático- metodológicas que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem; 

● Desenvolvimento de ações com as famílias, em parceria com os profissionais da 

escola, com vistas à co-responsabilização do processo de desenvolvimento dos 

estudantes. 

● Realização de estudos de casos quando houver previsão de mudanças na 

enturmação e/ou para casos omissos, além de outras demandas específicas de cada 

unidade escolar; 

● Promoção de ações coletivas com foco no desenvolvimento integral dos estudantes 

a partir das necessidades da infância e adolescência; 

● Contribuição com ações educativas em em prol da avaliação formativa com vistas 

às adequações pedagógicas e/ou atendimentos complementares; 

● Intervenções em relação ao processo de ensinar e aprender com foco na turma: 

processos de ensino para o coletivo da sala de aula, fortalecimento de 

potencialidades do professor para ações de sucesso. 

● Promoção de ações em prol da proteção e garantia dos Direitos Humanos, Educação 

para a Diversidade e Sexualidade das crianças e adolescentes. 

Conselho de Classe 

 
O Conselho de Classe ganha destaque como colegiado se for compreendido como 

espaço e tempo de avaliação do desempenho do estudante, do professor e da escola. Sua 

correta utilização implica refletir sobre a função social da escola, uma vez que tem a 

avaliação formativa como articuladora e as aprendizagens dos estudantes como finalidade. 

Nesse sentido, Santos (2011, p.22) destaca que precisamos resgatar o Conselho de Classe 

da ótica apenas burocrática e classificatória a fim de “[...] que seja visto como um momento 

pedagógico que propicia a reflexão e a reconstrução do trabalho pedagógico da escola”.  
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Nos momentos em que se realizam os Conselhos de Classe, professores, 

coordenadores, supervisores, demais profissionais da escola e familiares avaliam e definem 

ações e, assim, vão consolidando a perspectiva de participação, bem como de diálogo 

sobre as aprendizagens que ocorrem na escola. Além de identificar os saberes ainda não 

conquistados, os Conselhos de Classe são momentos de reconhecimento dos progressos 

dos estudantes, das práticas que são ou não adequadas para a promoção das 

aprendizagens.  

Precisamos, portanto, pensar no Conselho de Classe como instância participativa e 

espaço primordial de avaliação e de reorganização dos espaços e tempos escolares, 

considerando não só os objetivos explicitados no Currículo em Movimento da Educação 

Básica (SEEDF, 2014), da Proposta Pedagógica das escolas e nas Diretrizes de Avaliação 

Educacional (SEEDF, 2014), mas também os sentidos atribuídos pelos envolvidos no 

processo de ensino e de aprendizagem.  

Para que as reflexões e discussões ocorridas nesse colegiado não se limitem à 

oralidade e, consequentemente, se percam, é importante o registro escrito. Assim, destaca-

se a importância da ata ou formulário para registros do Conselho de Classe com a finalidade 

de garantir a materialidade de todo o diálogo feito pelo colegiado e de tornar visíveis os 

encaminhamentos realizados que podem ser retomados em diferentes momentos com 

vistas ao planejamento do trabalho pedagógico. 

A avaliação desenvolvida ao longo do conselho de classe expressa os objetivos da 

escola como um todo e no interior da sala de aula como avaliação do processo didático. O 

conselho de classe como instância coletiva de avaliação, como espaço da 

interdisciplinaridade e também um excelente lugar para o exercício da participação mediado 

pelo diálogo que visa ao envolvimento de todos no processo educativo da escola. 

O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação formativa 

é ao mesmo tempo espaço de planejamento, organização, avaliação e retomada do Projeto 

Político Pedagógico da Escola. É a instância em que se encontram e podem entrelaçar-se 

os três níveis da avaliação: aprendizagens, institucional e redes ou em larga escala.  

O Conselho de classe é uma discussão coletiva onde são apontadas as dificuldades 

dos alunos, professores e instituição de ensino na busca por melhorias. É uma reunião 

avaliativa em que diversos especialistas envolvidos no processo ensino-aprendizagem 

discutem acerca da aprendizagem dos alunos, o desempenho dos docentes, os 

resultados das estratégias de ensino empregadas, a adequação da organização 

curricular e outros aspectos referentes a esse processo, a fim de avaliá-lo coletivamente, 

mediante diversos pontos de vista. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
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Conselho de Classe é uma reunião onde supervisores, orientadores, EEAA/SAA/SR, 

professores, diretores discutem acerca da aprendizagem, seus desempenhos e avaliações.  

 No Conselho de Classe, mais do que saber se o aluno será aprovado ou não, 

objetiva-se encontrar os pontos de dificuldades tanto do aluno quanto da própria 

instituição de ensino na figura de seus professores e organização escolar e propor 

ações facilitadoras e capazes de contribuir para o sucesso de todos os participantes 

do processo ensino-aprendizgem.  Desta forma, busca-se a reformulação nas práticas 

escolares a partir das reflexões realizadas na discussão em conselho de classe. 

No Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol o Conselho de Classe é realizado 

a cada bimestre com a participação dos professores das respectivas turmas, 

coordenadores, OE/EEAA/SR, representante de turma e direção no qual se discutem, 

analisam, propõem soluções, busca alternativas para superar os problemas relativos ao 

processo ensino aprendizagem que envolve professores, alunos, conteúdos, metodologia 

de trabalho. Em virtude do cenário pandêmico, o conselho de classe manter-se-á a mesma 

estrutura, porém virtualmente. A participação da comunidade escolar será previamente 

organizada e estruturada por meio de rodas de conversas virtuais. O registro das 

informações serão organizados e tabulados por meio de planilha eletrônica, conforme o 

exemplo em anexo.   

Conselho Escolar 

 
A escola possui Conselho Escolar constituído desde Novembro/2009, com base na 

LDB 9394/96 e na Lei Orgânica do Distrito Federal. O Conselho Escolar tem peso de 

decisão enquanto órgão máximo da instituição, de caráter deliberativo, consultivo e 

normativo no referente a quaisquer assuntos relacionados à escola. 

O Conselho Escolar conforme o artigo 18 e de acordo com o princípio da 

representatividade e proporcionalidade, previsto nos artigos 16 e 17, é constituído pelos 

seguintes conselheiros: diretora, representante da equipe pedagógica, representante do 

corpo docente (Professora), representante dos funcionários administrativos, representante 

dos funcionários Serviços gerais, representante dos funcionários de Serviços gerais, 

representante do corpo discente (alunos), representante de pais de alunos, representante 

do grêmio estudantil, representantes dos movimentos sociais organizados da comunidade 

(APMF, associação de moradores, igrejas, unidades de saúde). 

  .O mandato da equipe eleita tem duração de dois anos, podendo ser estendido por 

mais um ano.  

OS Conselheiros do CEF Queima Lençol são: 

Diretora – Lindonor Maria da PazRaul da S Barbosa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
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Representante do corpo docente (Professora) – Graceline dos Anjos Rocha 

Representante Carreira Assistência administrativos –  Renato Giovanny  

Dalêla Oliveira Santos  

Representante do corpo discente (aluno) – Andressa Carla S. Silva. 

 

 

 

Biblioteca/Sala de Leitura 
 

A Biblioteca/Sala de Leitura, nesta instituição educacional, foi implantada no ano 

letivo de 2012, onde foi realizada uma eleição para a escolha do nome, sendo o nome mais 

votado – Sala Conto, Cantos e Encantos. Conquista esta de suma importância na 

dinamização das ações pedagógicas e no desenvolvimento das habilidades e conteúdos 

previstos. Além disso, subsidia o trabalho pedagógico em busca de uma educação de 

qualidade objetiva a Alfabetização/Letramento. 

No dia 20/11/2018, foi realizada uma nova eleição para escolha de um novo nome 

para a Biblioteca/Sala de Leitura cujo nome escolhido intitula-se Biblioteca Maurício de 

Sousa. 

Funcionamento Biblioteca/Sala de Leitura da Biblioteca 

Segunda a quinta-feira  

Matutino – 07h00min às 12h00min            Intervalo 08h35min às 08h45min 

Vespertino – 13h00min às 17h00min        Intervalo 15h35min às 15h45min  

Empréstimos de Livros 

Anos Iniciais 

O empréstimo de livro se dará por agendamento na Biblioteca/Sala de leitura, em 

dias e horários especificados no quadro abaixo e a devolução na semana subsequente. 

HORÁRIO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA 

14h00 

ás 

14h30 

 

5º Ano A 

 

5º Ano B 

 

5º Ano C 

14h00 

ás 

14h30 

 

4º Ano A 

 

4º Ano B 

 

XXXXX 

 

Anos Finais 
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Os alunos terão o horário de intervalo para empréstimo e devolução do livro, quanto 

ao prazo para devolver o livro será de 15 dias, caso não consiga ler neste período será 

prolongado por mais sete dias. 

 

Extravios/Danos 

Em caso de extravios ou danos do livro literário o aluno terá que doar outro 

compatível com o mesmo gênero do livro emprestado. 

 

 

 

Critérios quanto à distribuição e devolução dos livros didáticos 

Os livros didáticos serão entregues aos alunos mediante assinatura, em forma de 

kits, todos enumerados seguindo lista de chamada de cada turma. 

A devolução destes livros se dará na biblioteca no final do ano letivo, com a entrega 

de kits por cada aluno, conforme data estipulada pela coordenação Pedagógica.  

A Biblioteca não se responsabilizará por extravio de livros didáticos. 

 

Organização das Estantes 

As estantes serão organizadas com cartazes coloridos que identificarão os gêneros 

literários, indicando a Classificação Decimal Universal – CDU, conforme legenda afixada 

informando a estante correta quanto ao livro que se queira pegar. 

 

CDU - Classificação Decimal Universal – Legendas 3 

 

          Preto - Literatura Brasileira: 821.134 (81).  

 

         Amarelo – Poesia: 821.134 (81) - 1.  

         

         Azul – Teatro, Drama, Comédia: 821.134.3 (81).   

      

         Vermelho – Ficção, Romance, Narrativa, Crônicas: 821.134.3 (81).  

         

         Laranja – Contos Fábulas, Mitos, Lendas. 821.134.3 (81) - 4. 

 

         Prata – Cordel: 821.134.3 (81) - 9. 

 

         Verde – Literatura Infanto Juvenil: 821 -93 
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         Dourado: Romance: 821.93 – 31. 

            

Formação do Educador (Formação Profissional) 

 
 Todo esse processo nos aponta para a formação de um novo educador. Por mais 

que pensemos em utilizar o vídeo, o computador ou mesmo o velho e bom quadro-negro é 

na formação do professor que desenvolveremos a tecnologia educacional, preparando 

líderes, mediadores e estimuladores, mais do que detentores de determinados 

conhecimentos. 

 O professor do final do século deve saber orientar os educandos sobre onde colher 

a informação, como tratar essa informação, como utilizar a informação obtida. Esse 

educador será o encarregado da auto formação e o conselheiro da aprendizagem dos 

alunos, ora estimulando o trabalho individual, ora apoiando o trabalho de pequenos grupos 

reunidos por área de interesses. 

 Assim, dentro do cronograma das nossas atividades semanais e respeitada a 

jornada de trabalho teremos um dia destinado (vê cronograma de coordenações coletivas 

e individuais, anexo) à capacitação do servidor (cursos). Além disso, em nossas 

coordenações coletivas, quinzenalmente se possível, teremos momentos de estudos com 

reflexão e troca de experiências para a prática docente. 

 

Proposta de Trabalho com os Pais/Responsáveis  

 
 Família e escola se complementam na tarefa de formação do aluno. Nessa parceria, 

pais, alunos, educadores devem ter consciência de que cada ente tem um âmbito de ação 

e responsabilidades próprias, sendo fundamental, para obter resultados positivos, o 

respeito ao lugar que cada um ocupa. O projeto pedagógico prioriza o diálogo com as 

famílias, buscando acolher e respeitar as diferentes culturas e estruturas familiares sem, 

contudo, perder de vista seus princípios educativos. 

A participação ativa dos pais e responsáveis, acompanhando e incentivando seus 

filhos nos estudos, revelando sua confiança no projeto educacional, na história e nos 

profissionais dessa instituição, é elemento preponderante para o êxito da aprendizagem do 

aluno. 

Nessa proposta de ação colaborativa e democrática, a escola oferece espaços de 

interlocução com as famílias dentre os quais: reuniões de pais, mestres e alunos de 

diferentes formatos; eventos como Encontro Marcado, caracterizado por palestras com 
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profissionais renomados discutindo temas de interesse da família e da escola; momentos 

culturais e eventos temáticos. 

Responsabilidade social também é um caminho de construção de vínculo e 

identidade. 

Plano de Permanência e Êxito Escolar 
 

Projeto Interventivo/Reagrupamento 

 
 Partindo da necessidade de atender às dificuldades de aprendizagem dos alunos, 

em especial, aqueles defasados em idade/série, utilizaremos com estes alunos Projeto 

Interventivo, o qual visa ações diferenciadas, lúdicas e prazerosas. Por outro lado, para 

aqueles alunos que não estão defasados em idade/série, mas apresentam dificuldades nos 

processos de ensino e aprendizagem, necessitando de atendimento individualizado serão 

utilizadas as estratégias de reagrupamento. 

 

Metodologia 
 

Alinhada ao cenário contemporâneo, a proposta metodológica do CEF Queima 

Lençol pressupõe a formação do aluno como pesquisador permanente, capaz de construir 

seu repertório de saberes e de gerenciar sua aprendizagem continuada. 

Essa proposta objetiva a aprendizagem significativa do aluno e está ancorada nas 

seguintes premissas: 

 

✔ Problematização, investigação, pesquisa, experimentação e diálogo reflexivo: 

base para a construção de conhecimento. 

 

✔ Ambientes flexíveis de aprendizagem: espaços que respeitam diferentes 

ritmos e estilos de aprendizagem a partir do conhecimento prévio do aluno. 

 

✔ Aprendizagem colaborativa efetivada por meio do equilíbrio entre atividades 

individual e grupal, presencial e virtual. 

 

✔ Meta cognição: consciência, por parte do aluno, de sua forma de aprender, 

das estratégias e técnicas que lhe permitem construir significados e avaliar suas 

aprendizagens. 

✔ Compromisso docente com a formação integral do aluno. 
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Modalidade de Ensino Organização e Estrutura 
 
O Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol, oferece à Comunidade Escolar do 

Queima Lençol e seus arredores as seguintes modalidades de ensino: 

Ensino Fundamental Anos Iniciais – 4º e 5º Anos 

 
 

SÉRIE/ANOS QUANTIDADE DE TURMA TURNO 

4º 03 VESPERTINO 

5º 02 VESPERTINO 

 

Ensino Fundamental Anos Finais – 6º ao 9º Anos 

 

SÉRIE/ANOS QUANTIDADE DE TURMA TURNO 

6º 04 MATUTINO 

7º 05 MATUTINO 

8º 05 MATUTINO/ VESPERTINO 

9º 05 VESPERTINO 

 

Ensino Fundamental 4º e 5º Anos 

 
O trabalho pedagógico para os alunos dos 4º e 5º anos está alicerçado nos seguintes 

âmbitos: a brincadeira como meio de desenvolvimento e de aprendizagem social; a 

construção da identidade e da autonomia e o desenvolvimento de diferentes linguagens. 

O desenvolvimento das diferentes linguagens de representação (musical, plástica, 

corporal, oral e escrita) acontece em uma atmosfera lúdica e colaborativa. Relaciona-se 

com os campos de ação – Língua Portuguesa, Conhecimento de Mundo, Matemática, 

Música, Artes, Movimento/Educação Física e Tecnologia da Comunicação –, favorecendo 

diversidade de expressão, maior compreensão e possibilidade de ação sobre a realidade. 

 

Ensino Fundamental 6º ao 9º Anos 

 
O currículo do Ensino Fundamental está organizado em áreas de conhecimento. 

Essa organização privilegia uma abordagem interdisciplinar e contextualizada sem eliminar 

o ponto de vista que evidencia a especialidade de cada componente curricular. Essa 

abordagem enfatiza não só o desenvolvimento de competências e procedimentos como 

permite ao estudante perceber que um mesmo tema pode e deve ser tratado por diversos 

componentes curriculares. Além disso, colabora para o desenvolvimento da autonomia do 

aluno no processo de aprendizagem e lhe permite estabelecer uma relação positiva com o 

saber, capaz de estimulá-lo a desejar continuar aprendendo. 
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Os componentes curriculares do Ensino Fundamental estão agrupados em três grandes 

áreas do conhecimento. 

 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

 
Os componentes curriculares agrupados na área de Linguagens e códigos buscam 

relacionar o que cada um deles fornece de específico, estabelecendo um diálogo entre si. 

Tal abordagem favorece o domínio reflexivo e crítico das diferentes linguagens (verbal, 

visual, corporal, musical, tecnológica) e busca desenvolver, no aluno, a capacidade de 

utilizá-las de forma crítica e autônoma, nas mais variadas situações de convívio social. 

Pela convivência com as diferentes formas de expressão e manifestações culturais, 

espera-se que cada aluno passe a reconhecer e respeitar o direito do outro à diversidade. 

Compõem essa área os componentes curriculares: 

✔ Língua Portuguesa 

✔ Línguas Estrangeiras Modernas 

✔ Arte 

✔ Educação Física 

 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

 
Essa área tem como objetivo despertar o interesse, desenvolver o letramento 

científico e aprofundar saberes em Biologia Matemática e Ciências, articulando-os numa 

perspectiva integradora e dinâmica. Combinando os conhecimentos práticos necessários à 

vida contemporânea com uma formação geral mais ampla, o aprendizado nessa área 

contribui para a construção de visão crítica de mundo e das ciências. Compõem essa área 

os componentes curriculares: biologia, matemática, ciências. 

 

Ciências Humanas e suas tecnologias 

 
Essa área propõe-se a desenvolver a compreensão da vida em sociedade nas 

diferentes culturas, com aportes filosóficos, sociológicos, históricos e geográficos 

necessários ao exercício da cidadania. 

Os conteúdos selecionados visam a contribuir para a construção da identidade 

pessoal e social do aluno e desenvolvimento de um protagonismo social solidário e 

responsável. 

Compõem essa área os componentes curriculares: história, geografia. 
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Estratégias de Avaliação 
 

 A pandemia Covid-19 trouxe a necessidade de buscarmos novas possibilidades de 

avaliação e de alternativas de registros escolares segundo as orientações da rede pública 

de ensino para o registro de atividades remotas e presenciais 2021 afirma que devem ser 

aplicadas atividades/avaliações de acordo com planejamento do professor. O critério de 

avaliação de cada componente curricular deverá ser executado conforme os documentos 

publicizados para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, em especial o Regimento 

Escolar da Rede Pública de Ensino, aprovado pela Portaria no 15/2015 – SEEDF, alterado 

pela Portaria no 180/2019 - SEEDF, dando prioridade à avaliação formativa. 

A avaliação possui diversas funções, contudo, a SEEDF entende que na avaliação 

formativa estão as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o 

que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: 

eis a perspectiva avaliativa adotada. Embora a avaliação seja um termo polissêmico, 

entende-se que instrumento/procedimentos os quais a análise qualitativa se sobreponha 

àquelas puramente quantitativas podem realizar de maneira mais justa o ato avaliativo. 

Dessa sobreposição decorrem o olhar e a intervenção humana que os sistemas 

computadorizados, por si só, não são capazes de atingir.  

A Pedagogia Histórico-crítica e a Psicologia Histórico-cultural são as bases teóricas 

que fundamentam o Currículo em Movimento da Educação Básica e corroboram os 

pressupostos consolidados nestas Diretrizes por meio da avaliação formativa, embasa e 

direciona fortemente os objetivos educacionais que se materializam, de fato, na escola e 

na sala de aula. 

As diretrizes de avaliação objetivam organizar e envolver de maneira articulada os 

três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e em larga escala (ou de rede), tendo 

a função formativa como indutora dos processos que atravessam esses três níveis por 

comprometer-se com a garantia das aprendizagens de todos. 

Nesse sentido, avaliar não se resume à aplicação de testes ou exames. Também 

não se confunde com medida. Medir é apenas uma pequena parte do processo avaliativo 

correspondendo à obtenção de informações. 

A avaliação é um processo contínuo, que ocorre nos seguintes momentos, num 

movimento cíclico:  

● No início do processo, para diagnosticar a situação inicial e definir formas de 

atuação frente aos objetivos (avaliação inicial, diagnóstica ou prognóstica); 
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● Ao longo do processo, para, numa função ajustadora, buscar a regulação, a 

gestão dos erros e a consolidação dos êxitos (avaliação formativa); 

● Ao final do processo, para mensurar os resultados e verificar se eles 

correspondem às exigências do sistema (avaliação somativa). 

Para avaliar, utilizam-se diferentes instrumentos, selecionados de acordo com o 

objetivo e faixa etária. Destaca-se a auto avaliação que atende, principalmente, à 

necessidade de comprometimento com o próprio desenvolvimento. 

A avaliação visa a fornecer ao aluno, à família, ao professor e à instituição 

parâmetros para diagnosticar e redefinir metas. Deve, portanto, abranger as dimensões 

conceitual, procedimental e atitudinal. 

Colabora para o desenvolvimento da dignidade, da autoconfiança e da autoestima 

de todos os envolvidos no processo.  

Portanto, deve permitir:  

 Ao aluno,  

▪ Ter clareza e consciência de seus avanços; 

▪ Tomar decisões comprometidas com o desenvolvimento de sua 

aprendizagem. 

 

À família, 

▪ Construir uma visão objetiva e clara do desenvolvimento de seus filhos. 

 

Ao professor; 

▪ Balizar seu olhar para o desenvolvimento do aluno e para a adequação de 

seu trabalho como educador, permitindo ajuste constante em consonância com a realidade 

encontrada; 

▪ Obter dados para a tomada de decisão quanto à promoção  do aluno. 

 

À instituição, obter dados: 

▪ Sobre a qualidade do serviço educacional oferecido, tendo como referência a 

sua missão; 

▪ Que subsidiem ações em direção ao aprimoramento da prática docente; 

▪ Para a tomada de decisão quanto à promoção do aluno. 

 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
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Além dos registros do docente, conta também com instrumentos previstos em 

Regimento Escolar para a descrição do desempenho dos estudantes: o Registro de 

Avaliação – RAV e o Registro do Conselho de Classe. Devem constar nessa descrição 

todas as informações referentes às aprendizagens já construídas e aquelas ainda não 

construídas pelo estudante, bem como as intervenções necessárias à progressão 

ininterrupta do processo. É imprescindível assegurar a progressão continuada das 

aprendizagens dos estudantes, uma vez que lhe é inerente à avaliação formativa e garante 

a todos os estudantes o direito legal e inalienável de aprender e prosseguir os seus estudos 

sem interrupções. 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

 

As atividades pedagógicas e avaliativas que melhor se amolda a um processo 

formativo são: observação, entrevistas, resolução de problemas, criação de documentários, 

filmagens, trabalho em grupos, dramatizações leituras e discussões coletivas, desafios à 

criatividades, avaliação dos pares, portfólio, criação e gestão de blogs, sites, testes ou 

provas, entre outras. 

 

Como se dá a prática avaliativa no contexto de pandemia? 

 

     No atual contexto de pandemia,as práticas avaliativas escolares mudaram de forma 

substancial. O Conselho de Classe é virtual, realizado pelo aplicativo Meeting. Dessa 

mesma forma acontecem também as reuniões semanais da equipe gestora, dos 

coordenadores pedagógicos, da Equipe Especializada de apoio e de todos os demais 

setores da escola. São realizadas também de forma virtual, as coletivas semanais de 

professores, as formações pedagógicas e cursos diversos e as reuniões de pais e mestres. 

Nas reuniões de pais e mestres, os responsáveis acessam o aplicativo por meio de link 

enviado previamente e participam da reunião no dia e hora marcados. Todas estas 

atividades citadas acontecem nos mesmos moldes da forma presencial, mudando-se 

apenas o meio, no caso, o meio virtual. 

 

Organização Curricular 

 
A concepção de infância, adolescência e aprendizagem demandam uma proposta 

educativa que permita a compreensão da realidade e o desenvolvimento do ser humano 

nos seus níveis intelectuais, afetivos, emocionais e espirituais, seu compromisso com a 
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ética e a responsabilidade social, numa visão de educação integradora e formadora de 

caráter. 

O currículo do Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol, visto como plano de 

ação dessa tarefa educativa propõe-se à formação do pensamento global e sistêmico do 

aluno, possibilitando sua autonomia, inserção social e a resolução de problemas complexos 

pertinentes à realidade. Privilegia a formação humana, orienta-se para a inclusão de todos 

ao acesso dos bens culturais, ao conhecimento e está a serviço da diversidade, da 

democracia, da valorização da vida, do respeito ao meio ambiente e da promoção da paz. 

Tal propósito demanda que a elaboração curricular do Centro de Ensino 

Fundamental Queima Lençol leve em conta os pressupostos a seguir: 

✔ O aluno é o protagonista do trabalho educativo. Conteúdos são meios para 

construção de competências, habilidades e formação de valores e transcendem aos limites 

tradicionais das disciplinas escolares de forma interdisciplinar. 

 

✔ Os diferentes aspectos da realidade social em que o currículo é aplicado são 

considerados de maneira a fundamentar a escolha dos conteúdos e dos componentes 

curriculares. Tornam-se pertinentes para o aluno, relevantes para a comunidade educativa 

e para a sociedade de maneira mais ampla. 

 

✔ O caráter flexível e dinâmico do currículo permite que a tarefa educativa 

ultrapasse o âmbito da sala de aula. Favorece a integração entre a investigação, a vivência 

de novas experiências de inserção sociocultural, o conhecimento historicamente produzido 

e a intervenção social. Inclui um conjunto de experiências formativas que reconhecem o 

aluno em seus múltiplos aspectos e respeitam seus saberes e sua diversidade cultural e 

linguística. 

 
Os conteúdos estão organizados a partir de diferentes áreas do conhecimento, 

porém articula-se em uma perspectiva de unidade, progressividade e espiralização, 

vinculadas, diretamente, à função social. Cada área do conhecimento apresenta o desafio 

de promover a ampliação para as aprendizagens contextuais, dialógicas e significativas em 

que o ponto de partida deve ser orientado por levantamento de conhecimentos prévios do 

grupo de estudantes com o qual o professor atua. A organização interna está sustentada, 

levando em consideração especificidade de cada área, no sentido de explicitar 

essencialidade à aprendizagem e promover o trabalho interdisciplinar articulado com eixos 

transversais do currículo em movimento.  

Os conteúdos escolares são organizados conforme currículo em movimento da 

Educação Básica: 
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Anos Iniciais  

Eixos transversais: Educação para a Diversidade/Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos/Educação para a sustentabilidade. Linguagens – Língua Portuguesa 

Eixos Integradores – Alfabetização/Letramentos/Ludicidade 

Eixos Integradores – Linguagens/Arte 

Eixos Integradores – Linguagens/ Educação Física 

Eixos Integradores – Alfabetização/Letramento/ Ludicidade/ Matemática  

Eixos Integradores – Alfabetização/Letramento/ Ludicidade/ Ciências Humanas – 

História.  

Eixos Integradores – Alfabetização/Letramento/ Ludicidade/ Ciências Humanas - 

Geografia.  

Eixos Integradores – Alfabetização/Letramento/ Ludicidade/ Ciências da Natureza 

Eixos Integradores – Alfabetização/Letramento/ Ludicidade/ Ensino Religioso  

Anos Finais  

 Eixos transversais: Educação para a Diversidade/Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos/Educação para a sustentabilidade. 

Eixos Integradores – Ludicidade e Letramentos. Linguagens – Língua Portuguesa. 

Eixos Integradores – Ludicidade e Letramentos. Linguagens – Língua Estrangeira. 

Eixos Integradores – Ludicidade e Letramentos. Linguagens – Arte: Artes Visuais. 

Eixos Integradores – Ludicidade e Letramentos. Linguagens – Arte: Artes Cênicas. 

Eixos Integradores – Ludicidade e Letramentos. Linguagens – Arte: Arte Música. 

Eixos Integradores – Ludicidade e Letramentos. Linguagens – Educação Física. 

Eixos Integradores – Ludicidade e Letramentos. Linguagens – Matemática. 

Eixos Integradores – Ludicidade e Letramentos. Linguagens – ciências Naturais. 

Eixos Integradores – Ludicidade e Letramentos. Linguagens – ciências Humanas - 

História. 

Eixos Integradores – Ludicidade e Letramentos. Linguagens – ciências Humanas - 

Geografia. 

Etapas de Aprendizagem e Faixas Etárias 
 

Levando em consideração o agrupamento de faixas etárias, explicitado 

anteriormente, e as características peculiares de cada uma delas (cognitivas, culturais, 

psicológicas, emocionais e linguísticas), a ação educativa do CEF Queima Lençol está 

organizada em blocos identificados como Etapas de Aprendizagem: 

 

ETAPAS AGRUPAMENTO/ANO IDADE* 



 

63 

1ª Etapa 4º Ano  9 a 10 Anos 

 

2ª Etapa 

5º Ano  

6º Ano  

10 a 11 Anos 

11 a 12 Anos 

 

3ª Etapa 

7º Ano  

8º Ano 

12 a 13 Anos 

13 a 14 Anos 

3ª Etapa 9º Ano  14 a 15 Anos 

* Completa ou a completar até 31/07 

 

As Etapas de Aprendizagem implicam a necessidade pedagógica e didática de 

avaliar as progressões ao final de cada série/ano. Os educadores atuam segundo essa 

organização por contemplar: 

 

✔ Objetivos de aprendizagem relativos a cada etapa, constituindo referenciais 

essenciais para todos e orientando o trabalho docente; 

 

✔ Continuidade e coerência metodológica; 

 

✔ Períodos compatíveis com a progressão das aprendizagens, não restritos ao ano 

letivo; 

 

✔ Flexibilidade quanto aos diferentes ritmos e estilos de aprendizagem. 

 

Atividades Extracurriculares e de Apoio ao 
Ensino/Aprendizagem 
 

Visando a atender aos princípios da diversidade e da responsabilidade pelo 

aprendizado do aluno, o Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol oferece atividades 

extracurriculares, que contribuem despertando talentos e vocações e aprofundando 

saberes. Também são organizadas no sentido de oferecer apoio em reforço escolar, 

orientação de estudos e plantão de dúvidas. 

As atividades extracurriculares permitem o desenvolvimento de novas 

potencialidades e respeitam o ritmo de aprendizado dos alunos nas diferentes faixas 

etárias, suas habilidades, suas competências e seus interesses, além de permitir, o 

desenvolvimento da comunicação e da liderança dos alunos nas relações interpessoais. 

São oferecidas na Educação Integral diversas atividades extracurriculares como 

Teatro, Música, Esportes, etc... Projetos anexos.  

As atividades específicas têm como objetivos favorecer que o aluno perceba suas 

dificuldades e facilidades de aprendizado, auto avaliando-se constantemente; supere as 
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dificuldades e os desafios escolares com prontidão, para prosseguir em seu aprendizado 

de forma mais eficiente e prazerosa; valorize e sinta-se capaz de atingir metas propostas, 

desenvolvendo sua autonomia pessoal e social; coopere com seus pares, interagindo de 

forma responsável; desenvolva a responsabilidade pelo próprio aprendizado; desenvolva 

habilidades de organização, comunicação e liderança, entre outras; tome consciência dos 

pré-requisitos necessários para ter sucesso nos estudos; reveja, fixe e aprofunde 

conteúdos. 

 

 

 

Plano de Ação para Implementação da Projeto Político-
Pedagógico 
 

Ao se tratar do Plano de Ação para implementação do PPP é importante salientar 

que o PP; 

é um instrumento teórico-prático que pressupõe relações de 
interdependência e reciprocidade entre os dois pólos; é elaborado 
coletivamente pelos sujeitos da escola e que aglutina os fundamentos 
políticos e filosóficos em que a comunidade acredita e os quais deseja 
praticar; que define os valores humanitários, princípios e 
comportamentos que a espécie humana concebe como adequados 
para a convivência humana; que sinaliza os indicadores de uma boa 
formação e que qualifica as funções sociais e históricas que são de 
responsabilidade da escola. [...] É um instrumento que organiza e 
sistematiza o trabalho educativo, compreendendo o pensar e o fazer 
da escola por meio de ações, atos e medidas que combinem a 
reflexão e as práticas do fazer pedagógico (SILVA, 2003, p. 296). 

Gadotti assevera, quanto a implementação do PP como sendo, [...] hoje, uma 

exigência da própria sociedade quando a enxerga como um dos possíveis caminhos para 

a democratização do poder na escola e na própria sociedade” (GADOTTI, 2000, p. 92).  

Por assim ser, o CEF Queima Lençol  entende que  o PPP por não ser um documento 

estático, requer ajustes conforme as necessidades da escola. Para tal se faz necessário a 

participação de todos no processo de elaboração e implementação do mesmo como forma 

de buscar a intencionalidade educativa, promovendo desta forma parceria com sua 

comunidade além de estabelecer responsabilidades mútuas.  

Para que a escola consiga atingir suas metas, pretende-se desenvolver ações nos 

vários campos, dentre estas se destacam as seguintes:  

∙ Promover ações pedagógicas buscando uma maior sensibilização e motivação para 

a participação dos pais nas atividades escolares.  

∙ Promover iniciativas culturais (Projetos Interdisciplinares) a cada semestre;  
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∙ Implantar um projeto para a sala de Informática para oferecer oficinas para os 

alunos e professores, necessitando de um monitor disponível para esse atendimento junto 

à educação integral;  

∙ Promover um espaço/momento em que a escola faça uma avaliação diagnóstica 

no início do ano para que permita identificar as fragilidades dos nossos estudantes.  

∙ Promover ações que permitam ao estudante que foi identificado com alguma 

fragilidade pedagógica, se apropriar dos conteúdos que ainda não dominam. Para tal, será 

importante o trabalho desenvolvido pelos Educadores Sociais Voluntários orientados pelos 

professores e com a Educação Integral. 

Considerando o diagnóstico no contexto remoto, o trabalho pedagógico realizado na 

escola busca resgatar as aprendizagens perdidas ao longo do ano e também resgatar os 

alunos evadidos. Nesse contexto, ressaltamos a importância da realização da “busca ativa” 

pelos estudantes. Essa busca é feita utilizando todos os meios que estão ao alcance da 

escola, como por exemplo: ligações telefônicas, mensagens via Whatsapp, mensagens de 

SMS e até mesmo visita a casa do aluno. Visando um maior número de alunos inseridos 

no sistema educacional, todos os recursos de aprendizagem estão disponíveis aos 

estudantes. O CEF Queima Lençol busca minimizar as perdas pedagógicas sofridas pelos 

alunos ao longo desse processo de ensino remoto, para isso, oferece todo um apoio 

educacional e pedagógico, tanto aos alunos quanto às famílias.  

Em relação ao corpo docente, a escola, ao longo do ensino remoto, oferece cursos 

e encontros visando a formação continuada. Estes cursos, são ministrados pela própria 

equipe escolar ou por meio de parcerias com a Regional de Ensino de Sobradinho e/ou 

professores convidados. Os momentos de coordenação pedagógica coletiva não deixaram 

de acontecer, mesmo por causa da pandemia, existindo de forma remota. Todas as 

quartas-feiras, nos turnos matutino e vespertino, a coordenação pedagógica coletiva 

acontece, com a finalidade de discutir e planejar assuntos pedagógicos de toda a natureza. 

As práticas avaliativas também não pararam de acontecer. Seja por meio da 

plataforma ou pelas atividades impressas, o professor consegue avaliar o aluno e mensurar 

notas ou conceitos. Os critérios de avaliação são discutidos em coordenação coletiva e 

cada professor tem a liberdade de estabelecer critérios individuais de correção. Os 

resultados são divulgados aos pais/responsáveis nas reuniões via meeting, nos grupos de 

whatsapp e nos murais da escola. 

  

Acompanhamento e avaliação da Projeto Político-Pedagógico 
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O acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico serão realizados processual 

e constantemente durante todo o ano letivo de 2020, por todos os envolvidos e em reuniões 

ordinárias bimestrais pelo Conselho Escolar, com representatividade de todos os 

segmentos. Os assuntos pertinentes ao Projeto, serão discutidos, juntamente com os 

professores, nos momentos de avaliação coletiva e em espaços de formação continuada 

oferecidos pela escola. A proposta pedagógica foi, desde o começo do ano letivo, 

disponibilizada aos professores, seja por meio digital ou físico, sempre com o intuito de 

dividir as responsabilidades e ouvir o docente, com suas críticas e sugestões.  

As ações serão avaliadas de acordo com os resultados obtidos, retomando e 

planejando ações sempre que for necessário, levando-se em consideração que este 

documento está sempre em transformação, sempre suscetível a adaptações e sempre a 

disposição de toda a comunidade escolar. 

 

Estratégias de Implementação 
 

Recursos Físicos 

 
24 Salas de aulas 
 
01 Biblioteca  
 
01 Sala de Professores 
 
01 Sala de Coordenação 
 
01 Copa para professores 
 
01 Salas de Recursos 
 
01 Sala de Serviço de Orientação Educacional 
 
01 Sala EEAA – Pedagoga/Psicóloga  
 
01 Direção 
 
01 Secretaria 
 
01 Almoxarifado 
 
01 Cozinha 
 
01 Sala de Servidores 
 
01 Dispensa 
 
01 Refeitório 
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02 Banheiros de Professores (masculino e feminino) 
02 Banheiros dos Alunos (masculino e feminino) 
 

Serviços de Apoio à Aprendizagem oferecido pela Escola 

 

▪ OE –  Orientação Educacional. 

▪ Sala de Recursos 

▪ Atendimento Educacional Especializado – EEAA/SAA - Atendimento 

Psicopedagógico/Pedagógico 

▪ Sala de Recursos Séries Iniciais – Os alunos serão atendidos na Escola Classe  

Lobeiral, devido não ter número de alunos suficientes para serem atendidos na 

escola de origem. 

▪ Sala de Recursos Séries Finais – Os alunos serão atendidos na própria escola pelos 

professores Willians Celestino e Robert. 

 

 

Recursos Humanos 
 

Equipe Gestora: 
Diretora: Lindonor 

Vice-Diretor: Fábio 

Supervisora Administrativa: Andressa 

Chefe de Secretaria: Míria  

 
Professores: 
02 Professores para os 4º anos (quartos anos)  
02 Professores para os 5º anos (quintos anos) 
27 Professores para os 6º ao 9º anos (sextos ao nonos anos)  
 
 
Professores Sala de Recursos:  
Willians Celestino/Robert 
 
Orientadora Educacional 
Karine 
 
Psicóloga Escolar 
Thaysa Cacau 
 
Biblioteca/Sala de Leitura 
 Marcos 
 
Sala de Informática:  
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Este ano letivo 2020, a sala vem sendo utilizada pela Educação Integral por intermédio do 
educador social como instrutor de informática.- 
 

 

Auxiliares de Educação Copa e Cozinha: 
04 Merendeiras.  
 
Auxiliares de Educação Conservação e Limpeza: 
08 Servidores (as) 

 

Auxiliares de Educação Vigilância: 
04 Vigilantes 

03 Coordenadores (as) 

Anos iniciais - Rafaella 

Anos finais – Cleonice 

Anos finais – Diego 

 

Didático-Metodológicos 

 
Na perspectiva de operacionalização desta proposta e, sobretudo, dos objetivos e 

estratégias relativas à prática pedagógica do professor e ao desenvolvimento das 

habilidades pretendidas, a escola delimita alguns recursos metodológicos primordiais ao 

alcance dos objetivos pretendidos, tais como: 

▪ O projeto Viajando na Escrita servirá de suporte ao trabalho pedagógico em 

sala de aula,  objetivando estimular o interesse e prazer da leitura e dramaturgia. 

▪ Televisores, vídeos, aparelhos de som, projetor multimídia máquinas 

fotográficas e filmadora auxiliando na montagem de jornais, revistas da escola, reportagens, 

filmagens de eventos para constituir acervo da própria história da escola. 

▪ Material de mecanografia para auxiliar o planejamento de atividades 

pedagógicas. 

▪ Participação dos servidores nos cursos de formação oferecidos pela EAPE – 

Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação e outros, objetivando 

aperfeiçoamento e qualidade nos processos de ensino e aprendizagem. 

▪ Contato com profissionais externos que possam promover momentos de 

capacitação aos servidores da escola para melhor desenvolvimento das atividades 

cotidianas e execução de trabalhos profissionalizantes; 

▪ Solicitação da Equipe de Atendimento Psicopedagógico. 

▪ Contato com palestrantes que possam promover momentos de capacitação 

às famílias da comunidade escolar relacionados aos assuntos de necessidades específicas 

da comunidade (por exemplo: prevenção de doenças mais comuns nas áreas rurais). 
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▪ Oficinas que oportunizem maior proximidade da família com a escola. 

▪ Gincanas para os pais em datas comemorativas (dia das mães, dos pais, festa 

da família). 

▪ Eventos (Festa junina, festa da família, festa da primavera e outros).  

▪ Contato com parceiros da escola dispostos a participarem e contribuírem no 

cumprimento de nossas metas: 

 

Recursos Financeiros Externos 

 Os Recursos repassados pelo governo PDDE e PDAF são utilizados de acordo com 

as informações dos cadernos enviados pelo FNDE que definem como se dá a utilização 

dos mesmos. 

Sabemos que a gestão educacional não se dá apenas com a equipe de direção, mas 

com todos os seguimentos que compõem a instituição educacional. Por tal motivo, as 

decisões referentes aos gastos dos recursos são tomadas mediante opinião de todos os 

seguimentos. 

São feitas reuniões bimestrais e extraordinárias a respeito do uso dos recursos e os 

representantes legais formam as comissões tanto do Conselho Escolar como do Caixa 

Escolar. Os mesmos têm a função de fiscalizar e acompanhar os gastos feitos. 

As prestações de contas são apresentadas para os conselheiros fiscais, e enviado 

copia para a Gerência de Descentralização de Recursos Financeiros às Escolas para que 

a mesma tome conhecimento sobre a movimentação do dinheiro. 

Assim, todos os seguimentos, com os seus representantes sabem como foram feitos 

os gastos dos recursos. 

 

 

Considerações Finais 
 

A explicitação de um projeto político pedagógico aos moldes do que foi desenvolvido 

pelo grupo de trabalho do Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol traz, em si, 

grandes conquistas: o trabalho colaborativo envolvendo diferentes setores da escola 

propiciou um processo rico e gratificante; o produto dessas reflexões e interações traz 

clareza e orienta a todos quanto à direção a seguir na busca contínua de uma educação de 

qualidade. 
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O caráter dinâmico da reflexão e prática do cotidiano da escola faz com que esse 

documento seja, constantemente, retomado e aprimorado. 

 

Produzir documentos é uma consequência e uma necessidade do trabalho 

pedagógico. Essa produção assume caráter de suporte e promoção de qualidade quando, 

intencionalmente, assume sua função criativa de instrumento de registro, análise e 

avaliação dos diferentes processos da instituição. 
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Anexos 

 

1. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO 

2. PLANO DE AÇÃO OE 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUEIMA LENÇOL. 
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“Educação Integral: ampliando tempos, espaços e oportunidades educacionais 
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1 – Apresentação 
 

O Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol localizado no Sítio Patrícia DF 

326 km 08 Lobeiral - foi criado para atender aos filhos de trabalhadores da região da 

Comunidade Queima Lençol, zona rural e proximidades.  

O nome da escola faz referência à comunidade do Queima Lençol, com 43 anos 

desde sua inauguração. Conta-se que na década de 30, em seu início, a Coluna Prestes 

passou pela região e foi acometida, em alguns de seus homens, por uma enfermidade 

contagiosa e letal. Quando um deles faleceu, foi envolto em seus próprios lençóis e 

cremado a céu aberto, numa tentativa de conter a epidemia. Isso, segundo a tradição local, 

se deu onde hoje está o prédio antigo da escola. 

O perfil da população atendida na escola é variado. Muitos alunos são filhos de 

trabalhadores rurais, outros filhos de operários da fábrica de cimento CIPLAN e outros 

oriundos de comunidades próximas, inclusive assentados do programa de reforma agrária 

do INCRA. Grande maioria dos alunos do turno vespertino também compõem famílias de 

baixa renda, boa parte dos moradores da comunidade de Sobradinho II e entorno. 

O grau de instrução das famílias é baixo, pois parte dos pais de alunos são 

semianalfabetos. Levando em consideração este contexto parte significativa dos alunos da 

nossa escola apresentam um alto grau de dificuldade de aprendizagem e um índice muito 

alto de distorção idade/série. 

Em relação direta com a insuficiência na formação, a renda familiar da população 

atendida, sob um parâmetro geral, é baixa. Muitos pais e mães de família recebem salários 

como operários de pouca qualificação, vivendo com renda mínima e assistência de 

programas governamentais. 

Tomando como parâmetro todo mapa sociocultural da comunidade atendida pela 

escola, as atividades previstas no contexto de Educação Integral poderão proporcionar a 

ampliação de horizontes de formação aos alunos. Esta abertura de novas possibilidades no 

processo educacional tende a repercutir no cotidiano destes alunos, em diálogo direto com 

a comunidade e outros espaços de relacionamento das crianças. 
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2 – Justificativa 
 

O CEF Queima Lençol e a comunidade a qual ele serve, percebendo a necessidade 

de implementar projeto que ofereça às crianças uma oportunidade de apoio didático-

pedagógico e cultural, passa a ofertar ao corpo discente para sanar essas demanda, a 

implementação do Programa Educação Integral em Tempo Integral, que recebe apoio do 

MEC, por meio do Programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 

1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 17/2017, é uma estratégia do Ministério da 

Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e 

matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças 

e adolescentes, otimizando o tempo de permanência dos estudantes na escola. 

O Programa é implementado por meio da realização de acompanhamento pedagógico 

em Língua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de atividades nos campos de 

artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional 

mediante a complementação da carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno 

e contra turno escolar. 

O recurso humano para operacionalizar e executar esse projeto é ofertado pela 

SEEDF por meio da disponibilização de professor coordenador específico e pela 

contratação de Educadores Sociais Voluntários de acordo com a Portaria nº 50 de 04 de 

março de 2020. No CEF Queima Lençol, os educadores sociais trabalham no suporte das 

atividades do Programa Educação integral em Tempo Integral e no atendimento da 

Educação Especial. 

Consideramos que a Educação Integral será uma das bases para o salto na qualidade 

de Ensino e um forte aliado na luta contra a repetência, evasão escolar e distorção 

idade\série, pois “a Educação Integral é fruto de uma articulação entre tempos, espaços e 

conteúdos de aprendizagem”. 

O presente plano de Ação visa consolidar mais ainda a Educação Integral na escola, 

garantindo a ampliação dos tempos e espaços de ensino-aprendizagem, bem como a 

expansão dos horizontes de formação da clientela atendida. Para tanto, a equipe 

pedagógica em conjunto com o conselho escolar, optou pelos macro campos: 

1. Acompanhamento Pedagógico 

2. Educação ambiental e sociedade sustentável 

3. Cultura, artes e educação patrimonial 

4. Esporte e lazer 

5. Mídias e novas tecnologias de informação 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000005&seq_ato=000&vlr_ano=2016&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC


 

75 

 3 – Objetivos 

 

3.1. Geral  

Promover no educando seu pleno desenvolvimento emocional, físico, educacional, 

social, afetivo e de auto aceitação e pertencimento como membro ativo, participativo, 

criativo, crítico na comunidade que reside e nos ambientes sociais que compartilha. 

 

3.2. Específicos  

⮚ A alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em Língua 

Portuguesa e Matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de 

acompanhamento pedagógico específico; 

⮚ A redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante 

implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho 

escolar; 

⮚ Melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais 

e finais; e,  

⮚ A ampliação do período de permanência dos alunos na escola de estudantes em 

situação de risco nutricional e em situação de risco e vulnerabilidade social. 

⮚ Elevar a autoestima do aluno, valorizando o respeito às diversidades, valorizando o 

ambiente escolar, a natureza e do convívio harmônico com o próximo; 

⮚ Combater a violência dentro e fora do âmbito escolar; 

⮚ Despertar o interesse pelas artes; 

⮚ Conhecer aspectos acerca da produção sustentável, bem como da biodiversidade 

em atividades de jardinagem e horta na escola; 

⮚ Despertar o prazer de brincar, obedecer, regras e disciplina pelo respeito e 

entendimento sem necessidade de imposição; 
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4 – Operacionalização 

 

      4.1. Público 

O público alvo são 240 alunos. Sendo 120 alunos no turno matutino, subdivididos 

em: 4 turmas; 2 turmas de 4º anos e 2 turmas de 5º anos, , e 120 alunos no turno 

vespertino, subdivididos em 4 turmas, sendo 2 turmas de 6º anos e 2 turmas de 7º ano. 

Priorizamos suprir e reparar algum problema no processo ensino-aprendizagem dos 

estudantes dos anos iniciais ocorrem o maior percentual de retenção educacional.  

Por se tratar de uma escola do Campo e sua localização geográfica não possibilitar 

transporte coletivo, os estudantes recebem transporte fretado escolar integralmente, 

subsidiado pela SEEDF (turno matutino e vespertino).  

Foi levado em consideração nos critérios de seleção dos alunos atendidos na 

Educação Integral, num primeiro momento, a necessidade de acompanhamento 

pedagógico e de atividades sócio culturais, previamente diagnosticadas pela equipe 

pedagógica da escola. Em um segundo momento, o interesse do aluno e dos responsáveis 

na participação das atividades. 

4.2. Espaços utilizados 

● Áreas externas da unidade 

● Sala da Escola Integral 

● Sala da coordenação da Escola Integral 

● Sala de leitura 

4.3. Alimentação 

As refeições são servidas no refeitório da escola da seguinte forma:  

Lanche para os 120 estudantes que chegam à escola para as atividades da manhã  9:00h 

Almoço para todos os 240 alunos previstos 12:00h 

Lanche para os 120 estudantes que irão terminaram as atividades do vespertino 15:30h 

O cardápio servido é pré-determinado pelo setor responsável pela merenda da CRE. 

Implantamos o sistema onde o estudante se serve com o que e com quanto deseja se 

alimentar, desta forma procuramos diminuir o desperdício de alimentos. 

 4.5. Atividades externas previstas 

● Atividades lúdico-desportivas; 
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● Visita a pontos turísticos e aos órgãos públicos, exposições, feiras e mostras 

culturais; 

● Pontos turísticos, exposições, feiras e órgãos públicos; 

 

4.6. OFICINAS 

Acompanhamento Pedagógico 

Com o objetivo de uma escrita e leitura clara e domínio das operações matemáticas 

fundamentais, o acompanhamento pedagógico oferece suporte ao aluno para um melhor 

desempenho nas atividades propostas.  

 

Letramento em Língua Portuguesa 

Com base em estudos diagnósticos, percebe-se a necessidade de estimular e 

trabalhar de forma especial a leitura e interpretação e produção de textos.  

Os professores dos diferentes componentes curriculares apontam como causa 

principal do insucesso escolar a incapacidade que os alunos apresentam em ler e 

compreender o que foi lido sejam num texto ou em um simples comando de atividades. 

A equipe de língua portuguesa da educação integral trabalha sistematicamente em 

todas as aulas as rodas de leitura, a produção de texto por meio do projeto “Meu querido 

Diário” e as várias formas de comunicação textual verbal e não verbal. 

 

Letramento de Matemática 

O projeto de matemática funcional aplicado na educação integral visa utilizar os 

cálculos e conceitos matemáticos, propostas de acordo com em situações práticas desta 

forma: 

4º e 5º anos-Trabalham o projeto “Minha fazendinha” no qual eles devem planejar  e 

projetar uma fazenda, desde a medida de área, destinação e fracionamento do lote para os 

plantios, casas,  moendas, compostagem, pomares, hortas e tudo mais que é necessário 

para uma fazenda auto sustentável, bem como deverão calcular produtividade por hectare, 

valor das sacas, lucro bruto e líquido.  

Essa atividade irá progredindo conforme o entendimento dos estudantes, iniciando 

com a utilização do sistema de medidas (uso de réguas), as quatro operações básicas, 

compreensão de frações, proporção, tudo de forma lúdica e divertida. 

6º e 7º- Mantendo o mesmo conceito dos anos iniciais, utilizaremos situações 

práticas para desenvolver o pensamento matemático e o raciocín lógico com o projeto “Sou 

empreendedor”. Neste projeto trabalharemos conceitos de como ser um empreendedor, 
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que tipo de negócio cada equipe quer trabalhar, ensinaremos conceito como capital inicial, 

capital de giro e capital de reserva, faturamento ganho bruto e ganho líquido, regras 

bancárias, crédito, empréstimos, taxas de juros entre outros. 

Com essas atividades o estudante terá que  utilizar as quatro operações básicas, 

regra de 3 simples, matemática financeira, leis trabalhistas... As possibilidades didáticas 

são imensas.  

 

Iniciação Científica 

A presente oficina tem como foco a promoção da educação ambiental, recursos 

renováveis e a perspectiva da compreensão que as ciências naturais, conhecendo os 

fatores abióticos e bióticos que formam o planeta e suas interações, estimulando os 

estudantes a vivenciarem as etapas do método científico -observação, problematização, 

formulação de hipóteses e experimentação- do fenômeno observado. Para tal, serão 

proporcionadas atividades práticas experimentais que corroboram os conceitos científicos, 

apontem condições que possibilitem um melhor aproveitamento dos recursos naturais.  

Outro foco importante nessa oficina será a preocupação com de espaços físicos, 

manejo de solo para o cultivo de hortaliças, verduras, plantas medicinais, plantas 

ornamentaus e frutíferas. Concomitantemente será trabalhado a importância de uma 

alimentação mais natural, equilibrada e livre de agrotóxicos como base para manutenção 

da saúde geral do organismo. Também trabalharemos a utilização de ervas medicinais. A 

avaliação terá como referência o envolvimento dos alunos nas atividades propostas. 

           Esta atividade visa estimular a curiosidade científica e acostumar o estudante a 

ter autonomia de resolução às situações problema levantadas, seguindo as etapas do 

método científico: 

❖ OBSERVAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

❖ PROBLEMATIZAÇÃO 

❖ LEVANTAMENTO DE HIPÓTESES E TEORIAS PARA SOLUÇÃO 

❖ TESTES E VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES 

      A educação integral fará o possível para andar de forma complementar ao que está 

sendo visto em sala de aula, mas trabalhamos com autonomia. 

Arte e Cultura 

  As aulas serão ministradas na própria escola, com o auxílio dos educadores 

sociais voluntários, durante toda a semana nos dois turnos, com ministração de oficinas 
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que primem por despertar no corpo discente o interesse pelas diversas expressões 

artísticas como música, teatro, dança, artes plásticas em suas diversas modalidades; do 

clássico ao popular e contemporâneo. Os alunos terão acesso a partituras, técnicas 

musicais e a escolha de diferentes gêneros musicais, ampliando seu repertório cultural. A 

avaliação se dará durante todo o processo, através da observação. 

 

Recreação, Psicomotricidade e Musicalização 

A atividade orientada e monitorada por educadores sociais voluntários acontecerá 

durante todo o ano, nos diferentes espaços da escola. Faz-se necessário o uso de material 

esportivo, cordas, tabuleiros e jogos. 

Tem como objetivo principal desenvolver a percepção espacial, lateralidade, agilidade 

neuromotora, resgatando nos estudantes o prazer de brincar e interagir de forma sadia e 

respeitosa com os colegas. 

Buscamos trazer brincadeiras de roda, piques, pular corda e elástico, jogos que 

trabalhem os conceitos de lateralidade, equilíbrio e raciocínio bem como de interação e 

companheirismo.  Essas atividades são abrilhantadas com a presença de instrumentistas 

que tornam esses momentos ainda mais prazerosos. As crianças são estimuladas a cantar 

cantigas de roda, folclóricas, parlendas e mesmo música atuais mas que revelem a eles um 

tipo de melodia mais sofisticada do que a que a maioria dos alunos tem acesso. 

 

Mídias Educativas 

As mídias assumem na contemporaneidade lugar de destaque nos espaços de 

relacionamento infanto-juvenis como ferramenta didático-pedagógica. Esta oficina tem 

como escopo principal, a integração de conhecimentos técnicos básicos relacionados a 

informática, a reflexões voltadas ao uso/apropriação das mídias no cenário social atual. 

Sendo assim, serão problematizados aspectos da vida cotidiana, relacionadas a 

produção/publicação de informações, associadas ao domínio técnico deste processo. As 

atividades serão realizadas na sala de informática da escola. Os alunos trabalharão em 

duplas nas máquinas. A avaliação será processual, reconhecendo os avanços dos alunos 

diante dos conteúdos propostos. 

4.7. PROJETOS 

A educação integral desenvolverá projetos na área científica tais como: 

❖ Horta e Paisagismo do Espaço Escolar 

❖ Morfologia Vegetal 
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❖ Filotaxia De Insetos 

❖ Estudo De Lentes (Óptica) 

❖ Fatores Abióticos 

❖ Conceitos De Química 

❖ Conceito De Mecânica (Física) 

❖ Astronomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Recursos Utilizados 
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5.1. Recursos humanos 

● 1 coordenador 

● Educadores sociais voluntários- que atuam nos dois turnos por esta U.E. por 

se tratar de uma Escola do Campo em conformidade à Portaria nº 07, de 01 

de fevereiro de 2019 do Programa Educador Social Voluntário 2020. 

 

5.2. Recursos materiais 

Acompanhamento pedagógico: folhas brancas fotocópias, materiais para 

fantoches, materiais para dinâmicas (tais como: roupas teatrais, tintas de rosto), lápis 

de cor, lápis preto, borrachas, apontadores, cartolina, folhas de papel chambril, 

cartolinas dupla face de cores sortidas, papel canson, chameguinho coloridos, blocos 

criativos pistolas e bastões de cola quente, fita dupla face, fita adesiva, fita durex larga 

transparente, E.V.A., TNT, aparelhos de som, DVD, data show, jogos. 

Oficina de Arte e cultura: violões, jogos de cordas de média tensão de nylon, 

pincéis para quadro branco, folhas brancas, aparelho de som, mesa de som, microfone, 

data show, tripé para partitura, materiais impressos. 

Oficina de Ciências: bandejas de sementeiras, cabos de enxadão, mudas de 

plantas diferentes, latas de sementes diversas (salsa, tomate, alface, repolho, tomate 

carolina), adubo, materiais impressos, data show, pinceis para quadro branco; 

Oficina de Recreação e psicomotricidade: cones, bolas das diversas 

modalidades, bambolês, cordas, petecas, fita de demarcação de espaço,  

Oficina de Informática: pincéis para quadro branco, data show, computadores, folhas 

brancas, materiais impressos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Cronograma 
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As atividades serão desenvolvidas em conformidade com o calendário escolar 

SEE/DF 2020. 

 

7 – Registros Utilizados 

 

As atividades serão registradas em forma de ficha de acompanhamento 

bimestral dos estudantes nas atividades complementares da Educação Integral, onde os 

educadores sociais voluntários, monitores e professores, poderão fazer as observações 

necessárias quanto à frequência dos alunos, desenvolvimento nas vivências das oficinas. 

Haverá Conselho de classe e envio para as família de boletim informativo de desempenho 

e frequência do estudante na Educação Integral 

 

6 – Acompanhamento e Avaliação do Projeto 

 

O contínuo aperfeiçoamento das ações pedagógicas e da qualidade do ensino 

depende de sistemática avaliação. Ações como mapeamento de demandas, reuniões para 

coordenação e planejamento serão desenvolvidas periodicamente, para a identificação dos 

interesses, necessidades e dificuldades de aprendizagem (conforme disponibilidade dos 

educadores, monitores, professores, coordenação e direção da escola.) “É dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

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

dignidade, ao respeito, à liberdade, e a convivência familiar e comunitária.” (Art. 4º - 

Estatuto da criança e do adolescente). 

Neste sentido, desejamos diagnosticar e estimular os avanços do conhecimento 

onde seus resultados deverão servir para a orientação da aprendizagem e não como 

processo de ensino. Na análise dos resultados da “avaliação”, os acertos, erros, 

dificuldades ou dúvidas que o aluno apresentar será evidenciado, servirão como sinal 

significativo de como ele estará interagindo com o conhecimento e tais resultados deverão 

estar a serviço do seu desenvolvimento, levando-a um compromisso com a aprendizagem, 

como também devem servir de diagnóstico de como trabalhará o professor para sanar as 

deficiências apresentadas pelos alunos. 
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Desta forma, o acompanhamento será feito diariamente, por meio da observação 

da execução das atividades, da orientação pedagógica aos educadores voluntários, bem 

como aos alunos, análise dos relatórios e listas de chamadas. 

A avaliação será contínua durante todo o processo, buscando assegurar que o 

julgamento de todo desempenho das atividades se efetive de forma conjunta e cooperativa. 

Sobradinho -DF,  2020. 
 
 
 
 

Lindonor Maria da Paz S. R. Barbosa  Fábio Alves Pereira 

 Diretora CEF Queima Lençol 

 
 

 Vice-Diretor CEF Queima Lençol 

 
   

 
Janaila Medeiro Miguel 
Coordenadora do Projeto 
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PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

 

OBJETIVOS AÇÕES  PARCERIAS  PÚBLICO  CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Orientar, 

Acompanhar e 

articular  

o trabalho 

pedagógico;  

 

Desenvolver 

formação 

continuada 

 

 

 Realizar 

encontros 

semanais com as 

equipes 

docentes 

assegurando o 

fluxo de 

informações 

entre direção, 

professores e 

CRE ;  

 

Possibilitar 

momentos de 

ação crítico-

reflexiva das 

práticas 

pedagógicas. 

 

Revisar material 

pedagógico 

 
 

Realização do 

planejamento 

mensal por ano; 

 

Reuniões 

semanais com 

equipes de 

professores para 

mapeamento das 

necessidades 

pedagógicas da 

escola, por ano, 

e orientações; 

 

Apoio 

pedagógico 

individual aos 

professores;  

 

Elaboração de 

documentos para 

acompanhament

o do trabalho 

pedagógico;  

 

Acompanhament

o das postagens 

nas salas 

virtuais; 

 

Análise e revisão 

dos blocos de 

material 

impresso; 

 

 Elaboração e 

acompanhament

o do Projeto 

Interventivo e 

Parte 

Diversificada;  

 

Organização de 

formações a 

partir das 

necessidades 

dos profissionais 

da unidade 

escolar; 

 

Articulação com 

Equipe de Apoio 

Especializado de 

ações e 

formações com 

estudantes da 

unidade escolar; 

 

Equipe de Apoio 

Especializado; 

 

Biblioteca 

Escolar; 

 

 

Estudantes; 

 

Comunidade; 

 

Profissionais do 

CEF Queima 

Lençol 

 

 

 

Durante todo ano 

letivo, utilizando 

os horários 

destinados às 

coordena 

ções 

 

Semanalmente 

durante as 

coordenações 

coletivas e ao 

final das ações 

específicas 
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Leitura e revisão 

das Relatórios de 

Avaliação 

Individual dos 

estudantes e 

Adequação 

Curricular; 

 

Organização do 

Pré-Conselho/ 

Conselho de 

Classe/ 

Reunião de Pais 

 

Apoio na análise 

dos Relatório de 

Teletrabalho; 

 

Elaboração de 

material 

pedagógico de 

apoio aos 

estudantes 

durante o ensino 

remoto; 

 

Organização de 

Projetos 

sazonais; 

 

Atendimento à 

comunidade por 

meio do 

whatsapp 

 

 

 
 
 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional  

 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Karine Freitas de Paiva Cardoso   

Matrícula: 243000-2 Turno:40h (Matutino e Vespertino) 
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                  De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade Escolar 

incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e 

para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a 

aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

                 Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional 

deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político 

Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante 

como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio 

social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

                  Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente 

ano letivo: 

METAS: 

 

                  A Orientação Educacional (OE)  é um trabalho de apoio que visa buscar melhor 

aproximação com a família dos estudantes de forma preventiva e educativa, auxiliando no 

desenvolvimento integral de seus membros em consonância com os objetivos propostos pelo 

Projeto  Pedagógico (PP) da escola, dessa forma a Orientação Educacional  pretende atuar na 

perspectiva de preservação da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, 

referendando a função social da escola garantindo a assistência ao educando, individualmente 

ou em grupo, numa ação conjunta que tem a intenção de intervir no processo de ensino 

contribuindo para resultados qualitativos na aprendizagem. 

                 A atuação da OE é com toda a comunidade escolar articulando-se ao trabalho de 

cunho coletivo e em parcerias dentro e fora da escola, com o desafio de dialogar e de se 

perceber em rede. De igual forma atuará diretamente com pais, professores e estudantes que 

apresentam dificuldades nas áreas afetiva e cognitiva a fim de realizar encaminhamentos - 

quando houver necessidade. 

                Também faz parte das metas da OE realizar acompanhamento sistemático a 

professores, estudantes, pais, mães e responsáveis que necessitem de atendimento 

individualizado, bem como ações preventivas, denunciadora e interventiva aos casos de 

negligência familiar, situações em que os direitos da criança e do adolescente estejam 

sendo negados, atacados ou sujeitados. 

 

               Esse plano busca utilizar metodologias diferenciadas a partir das metas e 

estratégias do PDE, sempre reforçando a importância da integração, reflexão e 

intervenção no processo de ensino-aprendizagem para atingir os objetivos propostos no 

Projeto Pedagógico. Cabe apontar as metas definidas e escolhidas a serem trabalhadas 

no decorrer do ano letivo. 

Meta 2. 

2.12 – Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino 

fundamental, atentando para as especificidades do estudante de forma a garantir a 

qualidade do atendimento. 

2.17 – Promover e fortalecer, em articulação com os demais órgãos da rede de proteção 

social, políticas de promoção da saúde integral das crianças e dos adolescentes 
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matriculados no ensino fundamental, considerando sua condição peculiar de 

desenvolvimento e as especificidades de cada sujeito. 

 

Meta 4. 

4.18 – Apoiar ações de enfrentamento à discriminação, ao preconceito e à violência, visando ao 

estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional dos educandos com 

deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em 

colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, à adolescência e à juventude. 

 

 

   

 

 

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

   

EIXO DE 

AÇÃO  

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

  Ed. 

Cidadania 

DH 

Ed. 

Diversid

. 

Ed. 

Susten

t. 

Integração 

Família/ 

Escola/ 

Acolhimento 

Sensibilização 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

     

 

 

 x 

    

 

 

       

      

 x 

Coleta de 

informações em 

Coletivas, 

Conselhos de 

Classe, Reuniões 

com Pais e/ou 

responsáveis. 

Ações junto 

com as 

Famílias, 

Estudantes 

e 

Professore

s, Ações no 

âmbito 

institucional

; 

Anual 

Construção e 

implementação do 

mapeamento 

institucional; 

 

 

 

Ações junto 

com as 

Famílias, 

Estudantes 

e 

Professore

s; Ações no 

âmbito 

institucional

; 

1º bimestre; 

Análise da 

realidade, 

intervenção e 

acompanhamento 

Ações junto 

com as 

Famílias, 

Estudantes 

e 

Professore

s; Ações no 

Anual 
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âmbito 

institucional

; 

Criação de rede 

de apoio às 

famílias em 

vulnerabilidade. 

Ações junto 

às 

Famílias; 

Anual 

Produção de 

vídeos, folders, 

documentos, 

formulários,; 

Ações junto 

com as 

Famílias, 

Estudantes 

e 

Professore

s; Ações no 

âmbito 

institucional

; 

Anual 

Acolhimento com 

os  professores e 

funcionários da 

escola. 

Ações com 

os 

professores 

e 

funcionário

s da escola 

Anual 

Acolhimento com 

os alunos através 

de vídeos, textos 

e rodas de 

conversa. 

Ações com 

os alunos 

Anual 

Implantação da 

OE no Contexto 

do Ensino 

Remoto, 

Ferramentas 

Google, nas redes 

sociais Instagram, 

WhatsApp  e 

Criação da sala do 

OE na Plataforma 

Google Sala de 

aula; 

Ações com 

os 

estudantes 

e Família; 

Ações no 

âmbito 

institucional

; 

1º bimestre; 

Busca ativa dos 

estudantes 

ausentes nas 

Salas de Aula da 

Plataforma 

Google ou que 

não pegaram o 

Ações junto 

com 

Estudantes 

e Famílias; 

Ações no 

âmbito 

institucional

Anual 
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material impresso, 

indicados pelos 

professores ou 

Direção, através 

de ligações 

telefônicas e 

mensagens  via 

Whatsapp. 

; Ações em 

rede; 

Assessoria 

ao Trabalho 

Coletivo 

 

X X X 

Atuação junto à 

Equipe Gestora no 

planejamento e 

execução das 

atividades 

Ações 

institucionai

s 

Ações junto 

aos 

professores 

Anual 

Participação em 

Coordenações 

Coletivas; 

 

Ações junto 

aos 

professores 

Anual 

Reunião 

Institucional; 

 

Ações 

institucionai

s 

Anual 

Participação em 

Estudos de Casos; 

 

Ações 

institucionai

s 

Ações junto 

aos 

professores 

3º bimestre 

Conselhos de 

Classe. 

Ações 

institucionai

s 

Ações junto 

aos 

professores 

Bimestral 

Realização de 

momentos de 

formação em 

parcerias com 

Instituições ou 

profissionais das 

áreas de 

educação e 

saúde.  

Ações junto 

aos 

professores 

Anual 

Palestras e rodas 

de conversa. 

Ações 

institucionai

s 

Anual 
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Ações junto 

aos 

professores 

 
  

Criação de 

Formulário para 

solicitar 

atendimento com 

a OE para as 

famílias e 

professores. 

-Registro de 

Atendimento no 

livro de 

Acompanhamento

s e fichas de 

registro e 

acompanhamento 

individual. 

  

Desenvolvim

ento de 

Competência

s 

Socioemocio

nais 

 

 

X X X 

- Acolhimento e 

Formulário sobre 

saúde mental com 

os professores em 

coletiva, dando 

espaço para eles 

falarem sobre as 

dificuldades que 

estão passando 

nesse momento 

de isolamento 

social via meet. 

-  

Ações junto 

aos 

Professore

s; 

 

Encontro com os 

professores , 

reunião por 

disciplina e 

segmento  para 

promover a 

escuta ativa e 

trabalhar as 

competências 

socioemocionais 

Ações junto 

aos 

professores 

 

Confecção de 

Materiais sobre as 

emoções, 

Ações junto 

com as 

Famílias, 
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autocuidado, 

ansiedade e sobre 

o sentido da vida. 

Estudantes 

e 

Professore

s; 

   

       

Protagonism

o juvenil e 

Projeto de 

Vida 

 
 

X X X 

Participação em 

pré-conselhos de 

classe; 

 

 

Ações junto 

com 

Estudantes  

bimestral 

Produção de 

material com 

regras de 

convivência on-

line; 

Ações junto 

com 

Estudantes  

1º bimestre 

Trabalhar o 

conceito de SER 

ESTUDANTE em 

Roda de 

Conversa com os 

estudantes, e 

trabalhar uma 

escuta de quais 

dificuldades eles 

passam e o que 

sentem mais falta 

da escola? 

Ações junto 

com 

Estudantes  

anual 

Rotina Escolar:  

Hábitos de 

Estudo, 

planejamento do 

dia, estabelecer 

objetivos para 

seus estudos , 

dicas para  

estudar e 

organizar a rotina 

escolar 

 

Ações junto 

com 

Estudantes  

1º bimestre 

Eleição de 

Liderança 

Estudantil 

(representante de 

turma) 

Ações junto 

ao 

estudante 

1º bimestre 
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Desenvolvimento 

de trabalho sobre 

a Semana Distrital 

da Orientação 

Profissional / 1º 

emprego 

Ações junto 

aos 

estudantes 

3º bimestre 

Realização do 

Projeto Transição 

com acolhimento 

aos estudantes 

das Escolas 

Classes 

sequenciais 

Ação junto 

aos 

estudantes 

e à família 

4º bimestre 

Direitos 

Humanos, 

Prevenção, 

cultura da 

paz, 

violência, 

preconceito e 

Campanhas 

x x x 

Encaminhar 

folders  para os 

alunos (a) 

explicando como 

devem pedir ajuda 

com os contatos 

de lugares para 

fazerem 

denúncias em 

relação a 

violência 

doméstica e 

outros. 

Ações junto 

com 

Estudantes 

e Famílias; 

Ações no 

âmbito 

institucional

; Ações em 

rede; 

1º bimestre 

Trabalhar o mês 

Branco sobre a 

Saúde Mental. 

Ações junto 

com 

Estudantes 

e Famílias; 

Ações no 

âmbito 

institucional

; Ações em 

rede; 

1º bimestre 

Combate ao 

abuso Sexual e 

Violência em 

parceria com o 

projeto Maria da 

Penha vai à 

Escola do TJDFT 

 

Ações junto 

com os 

professores 

e 

estudantes 

Anual 

Trabalhar os 

direitos da criança 

e do adolescentes 

em rodas de 

Ações junto 

com os 

professores 

1º bimestre 
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conversas, folders 

e comemorar o 

dia do lançamento 

do ECA.  

e 

estudantes 

Prevenção ao uso 

de Drogas com 

folders, vídeos e 

oficinas sobre o 

assunto 

Ações junto 

com 

Estudantes 

e Famílias; 

Ações no 

âmbito 

institucional

; Ações em 

rede; 

3º bimestre 

Luta da Pessoa 

com Deficiência e 

trabalhar a 

inclusão com 

rodas de 

Conversas e 

formação sobre o 

tema. 

Ações junto 

com 

Estudantes 

e Famílias; 

Ações no 

âmbito 

institucional

; Ações em 

rede; 

1º e 3º 

bimestres; 

Vídeos sobre a 

Violência 

doméstica para 

trabalhar o agosto 

lilás. 

 

 

Ações junto 

com 

Estudantes 

e Famílias; 

Ações no 

âmbito 

institucional

; Ações em 

rede; 

3º bimestre; 

Dia da 

Consciência 

Negra 

Ações junto 

aos 

estudantes; 

4º bimestre; 

Folder e vídeos 

sobre a 

valorização da 

vida para trabalhar 

o setembro 

amarelo. 

- Oficinas e 

Formação com os 

professores 

explicando sobre o 

Ações junto 

com 

Estudantes 

e Famílias; 

Ações no 

âmbito 

institucional

; Ações em 

rede; 

3º bimestre; 
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Setembro 

Amarelo 

- Rodas de 

Conversa com os 

alunos sobre as 

emoções, 

sentimentos da 

adolescência. 

 

 

Medicalização da 

Educação 

 

 

 

 

 

 

Ações junto 

com 

Estudantes 

e Famílias; 

Ações no 

âmbito 

institucional

; Ações em 

rede; 

 

 

 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 
 

Divulgação dos resultados das ações da Orientação Educacional nos momentos de avaliação 

institucional ou de acordo com a necessidade de cada realidade escolar;  

(Meta 4.18) 

 

Levantamento da participação da comunidade à partir de instrumentos diagnósticos: 

Tabulação de Dados retirados dos questionários feitos em formulário; 

Apresentação dos dados recolhidos em slides; 

(Meta 2.12)  

 

Avaliar Encontros e Rodas de Conversa através de nuvem de palavras, perguntas e ferramentas 

slide. 
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Encontros de Articulação Pedagógica modalidade/etapa para alinhamento e avaliação das 

principais dificuldades. suas origens, consequências e possíveis soluções das ações da OE 

 

Reunião com a Gestão e Coordenação para avaliar as ações da OE na escola. 

 

Acompanhar o processo de encaminhamento para a  rede de Saúde e Proteção da Criança. 

(Meta 2.17) 
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Sobradinho – DF, 2020. 

 
.  

 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 

 
              Nossa proposta é proporcionar uma educação pública, democrática, 

voltada à formação integral do aluno/ ser humano para que ele possa atuar como agente 

de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do 

acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os 

estudantes, e assim, formar um ser humano integral. Para isso, propomos o  presente plano 

que se caracteriza-se pelo compartilhamento de responsabilidade social, pela qualidade da 

educação, pela melhoria dos índices de desempenho da avaliação, pela diminuição da 

evasão escolar, pela redução do índice de reprovação e ampliação do IDEB e pela 

participação efetiva dos pais na escola. 

PLANO DE 

TRABALHO  

PARA A 

GESTÃO DA 

ESCOLA  

CEF QUEIMA 

LENÇOL 
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 Partindo desta premissa, nosso plano de trabalho, pretende integrar, pais, 

alunos professores e funcionários na administração da unidade de ensino. Discutir 

propostas e programar ações conjuntas por meio do trabalho coletivo e proporcionar 

grandes resultados para melhoria da qualidade do ensino no CEFQL. Ouvir todos os 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem agir democraticamente e buscando 

mecanismos para trabalhar com a maioria.   

 As dimensões dos nossos objetivos são: Pedagógica, Administrativa e 

Financeira 

                          A construção deste plano de ação exerce papel fundamental no processo 

de descentralização e autonomia. É uma construção coletiva e sua efetivação, na prática, 

promove sentimento de pertencimento de todas as propostas e projeto, o que motiva o 

grupo. 

                      Ressaltamos que o nosso plano de trabalho esta baseado na LDB, no Projeto 

Político Pedagógico Professor Carlos Mota e no Projeto Político Pedagógico da Escola.   

 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

 
Diminuir a defasagem idade/série;  

Aumentar o índice de aprovação; 

Diminuir a defasagem de conteúdo; 

Alcançar o índice do IDEB; 

Manter parceria com as redes da Cultura da Paz. 

 

METAS 

 
Melhorar o desenvolvimento intelectual do aluno. 
 
- Estimular o trabalho em grupo, a cooperação entre os alunos.  
 
- Fazer da aula de reforço um ambiente que atraia o aluno de forma mais 

efetiva/lúdica. 
- Atingir a meta do IDEB. 
 
- Incentivar parceria escola e comunidade. 

 

ESTRATÉGIAS 

 
- Seguir o PPP. 
- Aplicar o Projeto Interventivo. 
- Incentivar o ingresso do aluno na Educação Integral. 
- discutir com os professores métodos de ensino para aplicação no contra turno. 
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- Executar o projeto interventivo em conjunto com a Educação Integral. 
- Executar o projeto de Leitura. 
- Efetivar o Projeto Ataque – Matemática nos anos iniciais e viabilizá-lo para os 

anos finais. 
- Discutir Aplicabilidade na Dependência de forma presencial.  
Discutir com a comunidade escolar a melhoria do ensino. 
- Desenvolver rotina de reforço escolar. 
- Manter os professores informados sobre os cursos de formação e qualificação 

profissional. 
Avaliar o desempenho e fazer as devidas correções melhorando a rotina 

pedagógica. 

 

AVALIAÇÃO 

 
A Avaliação é periódica. Ocorrerá nas coordenações pedagógicas e em sala de 

aula. Em dias letivos temáticos já propostos no calendário escolar anual. 

 
 

OBJETIVOS ADMINISTRATIVOS 

 
Garantir aos professores e servidores um ambiente propício para o 

desenvolvimento de suas funções. 
 

METAS 

 
Ter um profissional qualificado no exercício de sua função. 

   
Atender de forma eficiente a comunidade escolar. 

AVALIAÇÃO 

 
Utilizar o espaço da avaliação Institucional/Planejamento pedagógico com a 

comunidade escolar para reflexão e proposição de mudanças necessárias. 

 

OBJETIVOS FINANCEIROS 

 
Otimizar a utilização das verbas recebidas pela  escola. 

  

METAS 

 

Montar ata de prioridade junto com professores e servidores.  

Utilizar os recursos de maneira de acordo com as necessidades da 

escola  
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ESTRATÉGIAS 

 
- Reunir os seguimentos para acompanhar a utilização das verbas.  

- Montar uma lista de fornecedores para fazer a compra de produtos 

de melhor qualidade e preço. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Elaborar relatórios bimestrais para levar ao conhecimento e 

acompanhamento da comunidade escolar. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
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BRASIL. Lei n.º 8.069/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 

BRASIL. Lei n.º 8.112/1990. Lei do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis Federais. 

BRASIL. Lei n.º 9.394/1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. 

BRASILÍA. Lei nº 4.751/2012. Lei da Gestão Democrática. 
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BRASÍLIA, Decreto n° 29.244/2008 de 02 de julho de 2008. Sistema de Avaliação do 
Desempenho das Instituições Educacionais do Sistema de Ensino do Distrito Federal - 
SIADE 

 
 

Sobradinho - DF, 2020. 
 
 
 
 

 
Lindonor Maria da Paz S. R. Barbosa   Fábio Alves Pereira  

Diretora CEF Queima Lençol 
 
 

 Vice-Diretor CEF Queima Lençol 
 

 
 

Os Projetos: 
 
Projeto Horta 
Projeto Ataque de Matemática 
Projeto A cor da História 
 
Estão temporariamente suspensos por motivo de pandemia 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUEIMA LENÇOL. 
 

 

                                                  

 

 
 

 
 

 
 

Sobradinho - DF, 2020. 
 
 

“ENQUANTO A COR DA PELE FOR MAIS 
IMPORTANTE DO QUE O BRILHO DOS OLHOS, 

HAVERÁ GUERRA.” 
Bob Marley 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol, visando alcançar suas metas no 
trabalho pedagógico, desenvolve suas atividades de grande importância para o 
desenvolvimento cognitivo, emocional e afetivo do aluno, onde a participação da família é 
fundamental para que o educador desenvolva com sucesso sua prática pedagógica. A 
prática de nossa escola é da Gestão Compartilhada, com vários segmentos e órgãos 
atuando ativamente. Em 2008 nossa escola começou a implementação de políticas de 
igualdade, abrangendo além das questões raciais, as questões de gênero e religião. Nesse 
sentido, trabalhamos de diversas formas. Com os alunos de 4º  ao 9º Anos, trabalhamos a 
cada quinzena um tema no qual o aluno em conjunto com sua família, destacavam no 
caderno da família, todas as suas ações. A culminância de todas as atividades se realiza 
com todos os alunos da escola, onde engloba alunos do 1º ano a 8ª série. Nesse sentido, 
Destacamos nosso projeto, com amparo nas Leis 10.639/03 e 1.645/2008: 

PROJETO: 

 “A COR DA HISTÓRIA”: Lei 10.639/2003 e Lei nº11. 645 de 2008 

 Com a implementação da lei que estabeleceu o estudo da cultura Afro-brasileira, 
originou outro projeto que mobilizou toda escola para pesquisar e apresentar aspectos da 
cultura afros: comida, danças, músicas, costumes e religião. 

 

 

    “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela 
cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua 
religião. Para odiar, as pessoas precisam 
aprender; e, se podem aprender a odiar, podem 
ser ensinadas a amar. 

 ”Nelson Mandela”. 
 
 

“A COR DA HISTÓRIA” 
 
 
“O QUE NOS FAZ SEMELHANTES OU MAIS HUMANOS SÃO AS DIFERENÇAS”. 

 

O RESGATE DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA 
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O ensino de história ainda esta organizado segundo a visão eurocêntrica e, mais 
recentemente norte-americana, de forma que os valores políticos, culturais e religiosos das 
populações negras são colocados num segundo plano. Às religiões de matriz africana não 
é dada a importância que realmente têm na construção da identidade brasileira, reforçando 
estereotipo sobre a religiosidade dos negros que se tornam empecilhos ao respeito dos 
seus direitos de cidadania.  

Por meio da educação podemos mudar atitudes e contribuir para a valorização 
da diversidade e para a construção de um senso de respeito recíproco entre os grupos que 
formam a rica geografia de identidades culturais do Brasil. 

Revelar a “Cor da História”  com seus tons e matizes é o principio básico deste 
projeto que não se pretende invadir competências com a criação de novas disciplinas, mas 
que no ensino da matemática, língua portuguesa, história, entre outros, sejam empregados 
conteúdos que valorizem a cultura afro-brasileira. 

A comunidade escolar só tem a ganhar com essa iniciativa, pois contribuirá para 
a compreensão da história, contada pelos próprios protagonistas, e com certeza, ajudará 
na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

1. Conhecer a África de ontem e de hoje, a história do Brasil contada na perspectiva do 

negro, com exemplos na política, na economia e na sociedade em geral; 

2. Reafirmar a constante presença da marca africana dos nossos ancestrais na 

literatura, na música, na criatividade, na forma de viver e de pensar, de andar, de 

dançar, de falar e de rir, de rezar e festejar a vida. 

3. Valorizar a comunidade negra, contribuindo para a elevação de sua autoestima; 

4. Oportunizar à comunidade escolar (professores, alunos, servidores, responsáveis)  

os mecanismos indispensáveis para o conhecimento de um Brasil fortemente 

marcado pela cultura africana na perspectiva de mudança da mentalidade 

preconceituosa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
  Um dos princípios que devem orientar os temas, os projetos e as atividades 

pedagógicas em relação à questão do negro na escola é a desconstrução do preconceito 

racial e a reafirmação de uma autoestima positiva da população negra e mestiça. Ensinar 

e aprender sobre e na diversidade, propor situações de aprendizagem que sejam 

desafiadoras e que tragam novos conhecimentos são cuidados que se devem ter quando 

o que se estuda vem carregado de imagens e crenças baseadas no preconceito e na 

discriminação. 
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SUGESTÕES 

 
 
SUGESTÕES: 
 

● A presença negra nas artes brasileira: 

Exemplo: Mestre Valentim e Antônio Francisco Lisboa, homens de um tempo em que 

a formação artística se dava de maneira coletiva e não excludente nas corporações de 

ofício. 

● A arte dos artistas populares; 

 Heitor dos Prazeres, Madalena Reinbolt; 

● A arte da Música: 

 Desde o lundu e as orquestras compostas de escravos músico até os dias atuais, é 

reconhecida a marca negra africana na musica e na musicalidade brasileira. A música, 

acompanhada da gestualidade, foi, segundo estudos a marca de resistência e da presença 

ancestral das culturas dos povos africanos que para aqui vieram. 

● As festas brasileiras: 

 As festas tradicionais brasileiras, como maracatus, Bumba-meu-boi, Cavalhadas, 

Marujadas, Folia de Reis, festa do Divino, congadas, constituem importantes elementos da 

cultura popular de valores e sentidos próprios, tendo um significado maior não só pelo 

conteúdo que representam e expressam, mas, também, pela forma de ensiná-lo e aprendê-

lo, através da oralidade e da experiência cotidiana com os mais velhos. 

● Identidade e Memória: 

É preciso ampliar a memória para que nossos alunos possam construir a noção de 

sua própria identidade. Para isso, deve-se proporcionar um encontro entre as informações 

que os alunos tem sobre a sua vida, os seus antepassados, a sua história, e construir, 

dentro de uma perspectiva que vai do passado ao presente, as linhas de memória que os 

constituíram. 

● As famílias no tempo: 

Recuperar as composições familiares até o antepassado mais longínquo  que se 

sabe, descrevendo-os, contando histórias interessantes a seu respeito, são atividades que 

produzem um conhecimento acerca de histórias particulares que, confrontadas com outras 

do mesmo grupo de alunos, possibilitam um conhecimento sobre épocas diferentes e sobre 

origens semelhantes. 

● A diversidade Africana: 

Investigar os diferentes povos africanos, conhecer suas características seus modos 

de vida, seus estilos de habitação, suas religiões, suas tecnologias, suas histórias, 
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estabelecer diferenças e semelhanças a partir da pesquisa, comparar com estudos de um 

outro continente e seus povos, são procedimentos que ampliam o repertório de 

conhecimento e enquadram as diferenças entre povos em um plano mais geral. 

 

IDENTIDADE 

 

A construção da identidade da criança e do jovem precisa do apoio de imagens 

confirmadoras positivas. /isto é necessário para todos eles, mas no caso de crianças e 

jovens negros, esta é uma tarefa essencial, pois os jovens e as crianças que não são negras 

já encontram naturalmente na sociedade essa confirmação. 

. As letras de músicas e a História: 

As letras de músicas, principalmente de sambas de enredo de escolas de samba, 

geralmente recuperam e apresentam a presença do negro na nossa história. O inventário 

dessas letras, feito pelos alunos, além de ampliar sua informação, revela que, ao se contar 

a História fora dos cânones oficiais, o espaço da presença e participação da população 

negra é reconhecido. Portanto, pelo menos ali, não pode contar a nossa história sem essa 

presença. Veja esse exemplo: 

 

Há muito tempo nas águas da Guanabara/ o Dragão do Mar reapareceu/ na figura de um 

bravo resistente/ que a história não esqueceu/ Conhecido como navegante negro/ foi 

saudado no porto/ tinha dignidade de um mestre-sala/ e ao acenar pelo mar na alegria das 

regatas/ foi saudado no porto/ pelas mocinhas francesas/ jovens polacas/ e por batalhão de 

mulatas. / Rubras cascatas/ jorravam das costas dos santos/ entre cantos e chibatas/ 

inundando o coração/ do pessoal do porão/ que a exemplo do feiticeiro gritava então:/ glória 

aos piratas/ às mulatas/ às sereias!/ Glória à farofa/ à cachaça/ às baleias/ Glória/ a todas 

as lutas inglórias/ que através da nossa História/ não esquecemos jamais!/ Salve/ o 

navegante negro/ que tem por monumento/ a pedras pisadas do cais./... 

 

O Mestre-sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc, conta a história da Revolta da 

Chibata, acontecida em 1910 no rio de Janeiro, que teve como líder João Cândido – o 

almirante negro. 

 

PROGRAMAÇÃO (SUGESTÔES) 

 

Atividades para serem realizadas de Segunda a Sexta feira 

(Semana da Consciência Negra) 
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1. Exibição de Filmes; 

2. Exposições, Releituras de obras, etc 

3. Teatro; Oficinas de Máscaras; 

4. Danças, Músicas 

5. Textos ( interpretação e Encenação); 

6. Rodas de Capoeira 

7. Palestras; 

8. Festival de Comidas; 

9. Pintura Corporal; 

10. Painéis históricos; 

11. Mapas ( Matriz cultural); 

12. Oficinas de instrumentos musicais; 

13. Outros. 

 

CONCLUSÃO 

 

 

  O Projeto Político Pedagógico (PPP) deve ser a culminância de um trabalho 

coletivo, democrático, dialógico e participativo. Portanto para alcançarmos o êxito esperado 

neste projeto é preciso considerar o princípio da diversidade tanto para as questões de 

planejamento, quanto para as consecuções de todas as atividades propostas. A cor da 

nossa História terá os tons que nós definirmos enquanto sujeitos deste processo. 

  Devemos ainda refletir sobre algumas questões: 

1. Como compreendemos a sociedade atual? 

2. De que maneira a comunidade escolar tem pensado e vivenciado a temática das 

Relações Étnicas Raciais e a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana? 

3. Que conhecimento da Lei 10.639/2003 você possui? A Escola já realizou alguma 

atividade para sua implementação? 

4. É possível construir um Plano político Pedagógico segundo uma perspectiva de 

ancestralidade afro-brasileira? 

 

“A história da África é necessária à compreensão da história universal, da qual muitas 

passagens permanecerão enigmas obscuros, enquanto o horizonte do continente africano 

não tiver sido iluminado”. 
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 
As escolas são, por excelência, espaços privilegiados de integração das 

diversidades culturais, étnicas, etárias, de gênero e demais formas de compreender a 

realidade. São espaços em que a convivência pode ser intencionalmente organizada para 

que as relações de humanização e de cidadania possam ocorrer de forma ativa 

PROJETO 

HORTA NA 

ESCOLA 
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acrescentando ao currículo novos conhecimentos e saberes, daí a importância de temas 

ligados a Educação Ambiental e Cidadania. 

O Projeto visa promover ações, para que os alunos aprendam na prática temas 

como: educação ambiental, alimentação saudável, nutrientes do solo, luminosidade, 

temperatura, fotossíntese, desenvolvimento de plantas, a vida dos insetos. "Essas 

experiências ao vivo” despertam o interesse pelas aulas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O projeto “Horta na Escola” se faz necessária como agente promotora de saúde 

que levará a inúmeras consequências positivas dentre estas o importantíssimo papel que 

a horta representa na escola como recurso didático. 

Assim sendo, a horta pode ser um laboratório vivo para diferentes atividades 

didáticas. Além disso, o seu preparo oferece várias vantagens para a comunidade. Dentre 

eles, proporciona uma grande variedade de alimentos a baixo custo no lanche das crianças, 

permite que toda a comunidade tenha acesso a essa variedade de alimentos por doação 

ou compra e também se envolva na construção, manutenção e programas de alimentação 

e saúde desenvolvidos na escola, criando assim um espírito de participação cidadã e 

interação entre pais e alunos, comunidade e escola. Portanto, entre todos os benefícios 

oferecidos pela construção desse projeto de horta e reeducação alimentar está também a 

ideia de que o consumo de hortaliças cultivadas em pequenas hortas auxilia na promoção 

da saúde. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 
 

● Desenvolver ações, complementares às atividades curriculares escolares, 

que possibilitem aos educadores, alunos, seus familiares e a comunidade onde estão 

inseridos, de forma a garantir a participação de todos na construção de uma horta 

comunitária. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

● Tornar mais concretos e próximos do dia-a-dia dos alunos temas 

normalmente estudados apenas teoricamente, tais como: uso e conservação do solo, 

adubação e agrotóxico, erosão, tempo e clima, terra vegetal e mineral, alimentação 

saudável. 



 

110 

● Oferecer motivação concreta para que os alunos se interessem por conhecer 

os tipos de alimentos, sua composição e as principais fontes de proteína, vitaminas e sais 

minerais.  

● Estimular o desenvolvimento de hábitos em relação ao consumo de verduras 

e legumes.  

• Utilizar a horta como espaço de observação da cadeia alimentar.  

• Verificar por meio da observação da horta os possíveis predadores e debater as 

medidas preventivas e de combate a esses seres.  

• Estabelecer um espaço democrático fruto de um trabalho realizado em conjunto, 

que possibilite a interação entre o homem /meio ambiente e homem/ homem 

estimulando o exercício da cidadania e a interação entre as disciplinas na construção 

de um trabalho interdisciplinar.  

• Dar oportunidade aos alunos de aprenderem a cultivar plantas utilizadas como 

alimento.  

• Criar uma área verde na escola, produtiva, pela qual todos se sintam 

responsáveis.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO 
PROJETO 

 
 

RECURSOS HUMANOS IDEAIS 
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● 01 Técnico agrícola (Para capacitar e instruir alunos, pais, professores e 

funcionários na construção física da horta).  

● 01 nutricionista (Para capacitar pais, alunos, professores e funcionários sobre 

reeducação alimentar) parceria com SESI/SENAC.  

● 04 trabalhadores com experiência em horta e pomar para orientar e fazer as 

devidas manutenções. 

 

RECURSOS HUMANOS EXISTENTES E DISPONÍVEIS 
 

● Professores de ciências,  

● Coordenação e Educadores Sociais Voluntários que atuam na Educação 

Integral; 

● Estudantes; 

● Comunidade escolar na forma de mutirões 

 

RECURSOS MATERIAIS 
 

Ferramentas necessárias para a Horta 

▪ Terreno (já possui) 

▪ 02 Pá 

▪ 02 Enxadas 

▪ 02 Enxadões 

▪ 05 Rastelo 

▪ 10 Colheres de 

Transplante 

▪ 02 Escarificador 

(rastelo de mão) 

▪ 10 Regadores 

 

▪ 03 Mangueira para 

irrigação 

▪ 03 aspersores 

▪ 01 mangueira de 

40m 

▪ 03 carrinhos de 

mão 

▪ 02 picaretas 

▪ 01 cavador 

▪ 02 Tambor de 200 

Litros com tampa 

▪ 10 Bandejas 

▪ Madeira para estacas 

▪ Alicate 

▪ Tela de proteção tipo 

sombrite. 

▪ Luvas 

▪ Aventais 

▪ Galochas 

▪ Pregos 

▪ Martelo 

▪ Arame galvanizado 

 

 

 

 

 

Insumos para a Horta 

● 02 Saco de Calcário Filer 

● 02 Saco de Yorin Master 

● 02 Saco de NPK (com maior concentração de nitrogênio) 

● 05 Saco de Substrato (para bandeja) 
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● 200 kg de Cama de Frango 

● Sementes diversas (hortaliças, legumes, flores, árvores frutíferas 

que serão utilizadas na merenda escolar e no projeto paisagístico) 

 
 

CLIENTELA 

 
- Beneficiários diretos 

 
● Alunos dos 4º ao 9º anos do Ensino Fundamental 

● Funcionários, sendo estes, profissionais na área de serviços gerais e 

merendeiras. 

● Professores. 

 
Beneficiários indiretos 

 
● Familiares de alunos e moradores da Comunidade. 

 
 

OPERACIONALIZAÇÃO 
 

 

1ª ETAPA 

Capacitação dos envolvidos: 

● Alunos 

● Pais e familiares 

● Funcionários 

● Palestras e oficinas com profissionais da área agrícola e da saúde 

conforme o andamento do projeto com os temas: Reeducação Alimentar, 

Aproveitamento de alimentos, Horta orgânica, A importância da horta na 

escola. 

 

2ª ETAPA 
 

● Incentivar o espírito de participação cidadã por parte da comunidade 
escolar. 

 
3ª ETAPA 

● Construção física da horta (alunos e funcionários) 

● Limpeza e roçado do terreno* 

● Drenagem do terreno* 

● Preparação dos canteiros* 

● Marcação e dimensionamento* 
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● Calagem e adubação* 

● Plantio* 

● Conservação* 

*Essas atividades serão realizadas por meio de interação entre pais, alunos, 

funcionários e professores, sempre orientados por um profissional da área agrícola. 

 

 

DURAÇÃO - CRONOGRAMA 

 

O Projeto “Horta na Escolar” será implantado no mês de abril, dando continuidade 

no decorrer do ano letivo de 2020. 

 
 

LOCAL 

 
 

O projeto será realizado na própria instituição escolar, visto que a mesma possui 

espaço para sua execução. 

 

METAS 
 

  

As Plantas da Horta 

Nossa meta é construir oito canteiros e plantar algumas espécies que podem ser 

cultivadas na horta da escola. Conforme relação abaixa: 

TEMPEROS LEGUMINOSAS FOLHAS PLANTIO 

VARIADO 

POMAR 

AÇAFRÃO BETERRABA ALFACE ABOBRINHA FIGO 

ALECRIM CENOURA AGRIÃO ABÓBORA LARANJA 

ALHO COUVE-FLOR COUVE BERINGELA MEXIRICA 

CEBOLINHA PIMENTÃO ESPINAFRE CHUCHU MANGA 

COENTRO RABANETE MOSTARDA JILÓ ACEROLA 

MANGERONA  RÚCULA MANDIOCA SIRIGUELA 

MANJERICÃO   MILHO MAMÃO 

TOMILHO   PEPINO ABACATE 

   QUIABO LIMÃO 

   TOMATE  GOIABA 

    JABUTICABA 
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    MARACUJÁ 

    MARACUGINA 

    UVA 

    ROMÃ 

 

Há o interesse em trabalhar o paisagismo com a organização de canteiros com 

flores e plantas decorativas. 

 

 

CUSTOS 

 

Será feito pesquisa de preço dos materiais necessário, no entanto O CEF Queima 

Lençol pedirá doações a pais de alunos e aos parceiros da escola por meio de ofícios.  

 

 

1-  AVALIAÇÃO 

O processo de acompanhamento e avaliação será constante e periódico. Neste 

processo serão utilizados instrumentos como: Relatórios.  

Avaliação escrita sobre os temas discutidos durante a implantação da horta.  

Pesquisas escritas.  

Participação nas atividades envolvendo a horta.  

Listas de presenças das palestras e debates (para quantificar o número de 

participantes) 

Relatório semanal sobre o andamento do projeto. 

 

 

 

 

 

 

2- BIBLIOGRAFIA 
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3- ASSINATURAS: 
 

Janaina  Fábio Alves Pereira 
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Professores  
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Porque somos todos iguais! 
 
 
 
 
 

 
 

Sobradinho – DF, 2020. 
 
 

 

Mensagem 
 

 
Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 
 
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desprendam a arte do 

voo. 
Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. 
Engaiolados, o seu dono pode leva-los para onde quiser. 
Pássaros engaiolados sempre tem um dono 
Deixaram de serem pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. 
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são 

pássaros em voo. 
Existem para dar aos pássaros coragem para voar.  
Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos 

pássaros. 

Projeto 

Interven

tivo 
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O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. 
 

Rubem Alves 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução 
 

 Ao longo da história da Educação Básica os indicadores referentes aos níveis de 

aprendizagem no que se refere às habilidades de leitura e escrita nos revela que os 

alunos ainda estão longe de atender aos ideais do letramento, portanto longe do 

verdadeiro exercício da cidadania. 

Basta acionar a televisão, acompanhar estes índices ou simplesmente observarmos a 

realidade que nos cerca para constatar que de fato a educação por intermédio da 

instituição escola precisa romper com paradigmas e produzir ações efetivas no combate 

do fracasso escolar. A escola é, sem dúvida, uma das instituições que necessariamente 

reflete este novo cenário. Sendo indispensável repensar sua função social na formação 

do cidadão reflexivo, crítico, participativo, solidário e ético. 

 É pensando numa educação de qualidade na superação de uma história de fracasso 

que o Cento de Ensino Fundamental Queima Lençol pretende desenvolver estratégias e 

ações, que visam promover a inclusão proporcionando uma educação de qualidade.  
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 Portanto, partindo da necessidade de atender as dificuldades dos alunos, em 

especial, aqueles que estão defasados em idade/série e/ou apresentam dificuldades nos 

processos de ensino e aprendizagem, utilizaremos com estes alunos estratégias 

interventivas diferenciadas, lúdicas e prazerosas; Reagrupamentos Intraclasse e 

Interclasse, extraclasse em que serão aplicadas atividades diversificadas.  

 É importante ressaltarmos que o presente projeto visto como um trabalho 

compartilhado, uma construção coletiva, que traduz valores assumidos pelo grupo, suas 

intenções, seus objetivos em comum será necessário muita persistência, coragem, 

determinação e habilidade ao longo de sua aplicabilidade. Portanto, não assume um caráter 

conclusivo, mas sim uma dimensão contínua, inconclusa. Sendo fundamental tê-lo como 

ponto de partida para posteriores reflexões e adaptações, uma vez que os alunos estão em 

processo de construção do conhecimento. 

 

Justificativa  
  

 Não há dúvidas de que uma boa escola é aquela que promove a aprendizagem de 

todos os seus alunos assegurando-lhes a promoção da cidadania, o desenvolvimento pleno 

(cognitivo, afetivo, moral) e, sem dúvida, garantindo-lhes uma trajetória de sucesso para 

que, no futuro, o aluno seja consciente do seu papel enquanto cidadão ético.   

    

 Partindo desta perspectiva e coerente ao nosso tema da Proposta Pedagógica: 

Infância, adolescência e aprendizagem. A escola reconstruindo saberes, vimos a 

necessidade de pensarmos e refletirmos sobre o atual contexto histórico, social, cultural, 

político, econômico, tecnológico e educacional de profundas transformações e mudanças 

o qual estamos todos inseridos. Pensando assim, D’Ambrósi 2000, p.86 expõe: 

       

(...) Hoje cidadania implica conhecimento. 

Afinal, estamos numa sociedade do 

conhecimento (... )O conhecimento está 

subordinado ao exercício pleno da cidadania e, 

consequentemente, deve ser contextualizado 

no momento atual, com  projeções para 

o futuro “. 

 

 Refletido sobre o assunto, é notória a necessidade de rever nossos conceitos, 

nossas atitudes, valores, e reavaliarmos nossa ética na construção da verdadeira 

cidadania. Especificamente no contexto educacional, a ênfase está no processo de ensino-

aprendizagem, o que nos remete a um novo olhar e, consequentemente, uma nova postura 
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diante da clientela e do que deve ser realizado. É a partir daí, que nos surge questões como: 

Que tipo de cidadão queremos formar? Quem são os nossos alunos? Quais são as suas 

verdadeiras necessidades? Que experiências trazem à escola? 

 Em busca de respostas a estas e outras questões fez-se fundamental a aplicação 

da avaliação diagnóstica. Tal avaliação permite-nos além de ver o aluno na sua integridade 

sendo possível acompanhar o processo de aprendizagem em que se encontra, também 

subsidia a prática do docente proporcionando ao professor à condução de sua ação 

metodológica na elaboração de atividades diversificadas que atendam as reais 

necessidades de aprendizagem dos alunos.  

 Além disso, a avaliação ocorrendo concomitantemente ao processo de ensino e de 

aprendizagem indica-nos as modificações, adaptações que devem ser feitas ao longo 

desse processo para que os objetivos de aprendizagem propostos sejam alcançados com 

sucesso. 

 De posse dos resultados dessa avaliação, mediante a realidade escolar, as 

experiências vivenciadas, do número de alunos defasados em idade/série e partindo da 

própria sugestão de Paulo Freire com a utilização de temas geradores que fazem parte da 

realidade do aluno é que dentro desse contexto surgiu a grande questão norteadora do 

presente projeto: 

 

 

                 Que estratégias lúdicas podem ser     

      utilizadas eficazmente na resolução           

    dos problemas de aprendizagem de       

   forma a promover o  sucesso dos                              

alunos? 

       

 Então, reunidos em busca de soluções por meio de momentos de estudos e 

reflexões para responder a esta questão com vista em sanar os problemas de 

aprendizagem a equipe pedagógica desta instituição percebe que neste cenário não dá 

para “cruzar os braços” e acomodar-se diante das constantes dificuldades que se instalam 

no processo de ensino-aprendizagem. 

 A escola, necessariamente, deve buscar caminhos para responder aos desafios 

dessa nossa época. Portanto, percebe-se que é hora de romper com alguns paradigmas. 

È hora de investir em ações diferenciadas, lúdicas, contextualizadas e significativas que 

atendam, em especial, aos alunos defasados, proporcionando-lhes efetivas práticas de 

multiletramentos. É a hora do Projeto Interventivo. Assim, fundamentalmente, sob esta 

ótica, percebemos a necessidade da aplicação do referido projeto. 
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Primeiramente faz-se necessário conhecer um pouquinho da nossa realidade 

escolar. Então, de modo geral, a clientela da do Centro de Ensino Fundamental Queima 

Lençol apresenta-se carenciada, muitas vezes desnutrida, proveniente de lares desfeitos 

ou desestruturados pela falta de emprego ou atividade econômica. Tal contexto transforma 

nossos alunos em verdadeiros sobreviventes, para os quais o cotidiano se transforma em 

batalha pela manutenção da vida e dos poucos bens materiais de que dispõem.  

Dentro deste quadro, estudar, para uns, torna-se a única forma de escapar desse 

ambiente, e, para outros, uma atividade de rotina, desvinculada das finalidades que nos 

levam à tarefa diária de oferecer-lhes as melhores condições possíveis de educação e 

inserção no contexto histórico – social – cultural – tecnológico de modo a exercerem a 

verdadeira cidadania. 

Nestas condições, são inevitáveis os reflexos nos processos de ensino e 

aprendizagem. Sendo possível observar e acompanhar ao longo dos anos letivos as 

dificuldades, de modo geral, apresentadas pelos alunos, principalmente nas habilidades de 

leitura, escrita, interpretação e raciocínio lógico-matemático. Dificuldades estas que podem 

estar relacionadas à própria história de vida e ao pouco acesso à cultura da leitura.  

 

Objetivos 
 

Objetivos Gerais: 

 

♦ Proporcionar práticas educacionais diferenciadas de aprendizagem que possibilite um 

ambiente lúdico que assegure ao aluno o funcionamento do sistema de escrita 

proporcionando-lhe a compreensão e apropriação dos usos e convenções da linguagem 

escrita numa perspectiva inclusiva para o verdadeiro exercício da cidadania. 

 

♦ Desenvolver estratégias diferenciadas de aprendizagem, oportunizando um ambiente 

alfabetizador, lúdico e significativo que atenda, em especial, aos alunos com defasagem, 

por meio do Projeto Interventivo. 

♦ Favorecer aos alunos a construção do conhecimento coerente as necessidades 

específicas de aprendizagem por intermédio de atividades diversificadas e dinâmicas 

propostas nas estratégias de reagrupamentos as quais proporcionem sua reinserção as 

atividades do grupo de origem. 

 

♦ Reduzir ao máximo no percentual de alunos defasados a partir do subsídio de estratégias 

diferenciadas de aprendizagem, Reagrupamentos e Projeto Interventivo. 

 
Objetivos Específicos: 
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♦produzir textos escritos em diferentes gêneros, adequados a 

objetivos/finalidade/destinatários/interlocutores e o contexto de circulação. 

♦Produzir, revisar e reescrever textos considerando sua estrutura: paragrafação, 

marginação e título, procurando demonstrar clareza e coerência nas informações 

registradas, observando sinais de pontuação e sua relação com o sentido produzida no 

texto.   

♦Produzir Identificar e fazer uso de gêneros textuais pertinentes à cultura oral e escrita. 

♦Usar a consciência fonológica para estabelecer a relação entre fonemas e grafemas. 

♦Conhecer os usos da escrita na cultura escolar. 

♦Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de participação 

social. 

♦Desenvolver o letramento, utilizando o texto e sua diversidade no processo de construção 

de significados, assim como a expressão do pensamento. 

♦Refletir sobre as regularidades ortográficas e seus usos. 

♦Imprimir qualidade aos textos produzidos quanto ao conteúdo e à estética. 

♦Construir significados a partir do código escrito e seu contexto. 

♦Desenvolver capacidades relativas ao código escrito especificamente necessários à 

leitura. 

♦Desenvolver autonomia em atividade de leitura oral, interagindo com o texto escrito a partir 

de experiências prévias. 

♦Ampliar procedimentos operatórios de adição, subtração, multiplicação e divisão dos 

números naturais por meios de situações problemas. 

♦Identificar conhecimentos matemáticos como meio de compreensão e conversão do 

mundo. 

♦Estabelecer relações entre temas matemáticos com diferentes campos e conhecimentos 

de outras áreas curriculares. 

♦Resolver desafios e problemas que envolvam raciocínio lógico. 

♦Reconhecer os significados e funções dos números. 

♦Reconhecer e utilizar características do Sistema de Numeração Decimal. 

♦Comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e resultados encontrados 

em situações-problema relativas a quantidades, espaço físico e medida, utilizando a 

linguagem oral e a linguagem matemática. 

♦Desenvolver confiança para utilização de estratégias próprias e na capacidade para lidar 

com situações matemáticas novas, utilizando conhecimentos prévios. 

 



 

122 

Desenvolvimento Metodológico 
 
 

 Vivemos em uma sociedade em que a “letra”, ou melhor, a escrita está por toda à 

parte e as pessoas têm de “se virar” no seu dia-a-dia, independentemente de saberem ler 

ou escrever independentemente de terem frequentado uma escola para se adequarem 

nesse contexto de modo a atender suas necessidades e desejos. 

 Nesta perspectiva, sabemos que a aquisição da língua pelo aluno constitui-se em 

requisito fundamental para que ela seja bem sucedida em toda sua trajetória escolar e em 

toda sua história de vida.  

  Sabemos que para poder aprender a ler e escrever, é preciso entrar em contato com 

a língua escrita que se apresenta na sociedade de diferentes formas, de tal modo que, ao 

ter contatos prolongados com a mesma, dentro de um ambiente facilitador que estimule e 

crie interesse por este conhecimento, a criança haja em busca de compreendê-lo e dele se 

apropriar. Além da simples aquisição do código escrito, é preciso fazer uso da leitura e da 

escrita no cotidiano, portanto, é preciso letrar-se. 

 Neste sentido, a aprendizagem passa a ser então um processo promotor do 

desenvolvimento do indivíduo possibilitando a melhoria de suas relações com o 

conhecimento e, logo da atuação de forma participativa, reflexiva e crítica nesta tão 

globalizada sociedade a qual estamos inseridos. 

 Portanto, coerente a essa nova era, o ensino deve estar comprometido com a 

construção da realidade pessoal e social na qual a ação educativa passa a ter como objetivo 

a formação global do cidadão, de modo a promover modificações nos indivíduos, isto é, a 

partir de aprendizagens significativas e contextualizadas o indivíduo deixa de ser o mesmo, 

visto que passa a ter um novo olhar sobre o meio em que vive as pessoas que o cercam e 

sobre si mesmo. Sob esta ótica, conforme Moreto, (1999, p. 9): 

      “aprender é construir significados, e   

     ensinar é oportunizar essa construção”.  

 Assim, com o intuito de “educar pessoas que sejam capazes de analisar, interpretar 

e transformar a realidade...”, conforme aponta os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

observa-se à necessidade da aplicabilidade de estratégias diferenciadas na prática 

docente. Daí a importância de contextualizarmos a maneira que será desenvolvida o Projeto 

Interventivo em nossa instituição educacional. 

Entretanto, diante da situação não podemos “cruzar os braços”, mas devemos sim, 

enquanto educadores conscientes do nosso papel, lutar em busca de conquistar 

efetivamente, na prática, as soluções para a grande questão desafiadora deste projeto: Que 
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estratégias lúdicas podem ser utilizadas eficazmente na resolução dos problemas de 

aprendizagem de forma a promover o sucesso dos alunos? 

Nestas condições não há dúvidas de que a escola constitui-se o lugar oportuno para 

propiciar o acesso a bens culturais tão essenciais ao cidadão: leitura e escrita, além dos 

hábitos de socialização, necessários para a vida em sociedade. 

Partindo desta perspectiva, atualmente, a escola atende um quantitativo de 688 

alunos distribuídos em 24 (vinte e quatro) turmas. 

 

 Após análise dos resultados da avaliação diagnóstica, estudos, discussões e 

debates em torno da aplicabilidade do Projeto Interventivo, o corpo docente juntamente com 

a equipe de direção resolve aplicá-lo em conformidade com o proposto na fundamentação 

teórica do referido projeto, ou seja, nos alunos com defasagem nos processos de ensino e 

aprendizagem e idade/série. Portanto, selecionam as habilidades a serem trabalhadas com 

estes alunos tendo em vista suas necessidades. 

 

 

 

 

Habilidades a Serem trabalhadas: 

 

♦Leitura, interpretação e produção escrita. 

♦Desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. 

 Com o intuito de desenvolver estas habilidades eficazmente numa perspectiva 

lúdica, prazerosa, significativa e temporária algumas estratégias serão utilizadas, a saber: 

 

Estratégias para as habilidades de Leitura e Escrita Anos Iniciais 

 

▪ Alfabeto móvel; 

▪ Bingo das letras; 

▪ Bingo das sílabas simples e complexas 

▪ Produções escritas a partir de cenas variadas impressas em EVA 

▪ Cantinho da leitura com variadas opções de textos (história em quadrinho, histórias 

infantis, textos informativos, notícias/manchetes de jornais) 

▪ Cruzadinha de figura e palavra 

▪ Dados de letras e sílabas 

▪ Dominó com as dificuldades ortográficas 

▪ Dominó das palavras simples 

▪ Dominó figura e letra 

▪ Jogo de memória de pequenas frases 
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▪ Jogo da memória palavras versus figura 

▪ Jogo de encaixe: palavra/ figura e letra/figura 

▪ Jogo formação de palavras com figuras e letras 

▪ Jogo da memória com formação de frases 

▪ Músicas 

 

Estratégias para as Habilidades Matemáticas 

 

Jogos matemáticos: 

▪ Uso da sapateira e do material dourado 

▪ QVL móvel (trabalho com o Sistema de Numeração decimal) 

▪ Bingo dos números e das operações 

▪ Enigmas (envolvendo resolução de situações-problema) 

▪ Jogo da memória de números e quantidades 

▪ Jogo de encaixe números e quantidades 

▪ Batalha – naval 

▪ Caixas surpresas 

Estratégias para as Habilidades de Leitura e Escrita Anos Finais 

 

▪ Leitura de fábulas: anedotas, lendas, contos populares, histórias em 

quadrinhos, poesias e músicas. 

▪ Leitura de textos instrucionais: receitas, bulas, manuais. 

▪ Leitura e produção de textos jornalísticos. 

▪  Produção de gêneros textuais: cartão, carta pessoal, bilhete, mensagem 

eletrônica, fábula, receitas e regras de jogos. 

▪ Criação de relato pessoal. 

▪ Atividades lúdicas: caça palavra, palavras cruzadas, enigmas, soletrando,” 

imagem e ação” “perfil”.  

 

Estratégias para as Habilidades Matemáticas 

 

Jogos matemáticos: 

▪ Uso da sapateira e do material dourado 

▪ QVL móvel (trabalho com o Sistema de Numeração decimal) 

▪ Bingo dos números e das operações 

▪ Enigmas (envolvendo resolução de situações-problema) 

▪ Jogo da memória de números e quantidades 
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▪ Jogo de encaixe números e quantidades 

▪ Batalha – naval 

▪ Caixas surpresas 

Mediante o contato com estes materiais concretos, lúdicos e prazerosos, o aluno 

buscará compreender o sentido da escrita, aguçado pela curiosidade e também serão 

encorajadas a pensar em números e quantidades quando estes forem significativos para 

elas. 

As atividades realizadas com jogos facilitam ao aluno familiarizar-se com as letras, 

as palavras, as frases e as outras marcas que compõem os textos escritos, permitindo-lhe 

também elaborar hipóteses de escrita a partir do que já conhece. No que se refere às 

habilidades matemáticas permite-lhes comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos 

utilizados e resultados encontrados utilizando a linguagem matemática. 

 Os jogos educativos desempenham papel motivador no processo de ensino e 

aprendizagem. Por meio do jogo a criança aprende a agir despertando sua autoconfiança 

e iniciativa, além de proporcionar o desenvolvimento da linguagem e a capacidade de 

concentração.   

 Sem dúvida, o trabalho com jogos são significativos e prazerosos nos processos de 

ensino e aprendizagem. Sabendo que faremos uso constante do jogo, estes citados acima 

serão disponibilizados a princípio pela sala de recurso da nossa escola (já que estão 

confeccionados e prontos para uso) conforme necessidade das atividades realizadas pelos 

professores, sendo que outros jogos, brincadeiras (ações lúdicas) serão providenciados, 

pelo grupo, ao longo do ano letivo por meio de cursos realizados e troca de experiências 

com outras unidades de ensino. 

 É importante lembrarmos que para a prática do Projeto Interventivo é fundamental a 

organização do espaço em um ambiente alfabetizador, o qual complementa as atividades 

realizadas com jogos. Tal organização deve ser pensada em função do que as crianças 

sabem, dos seus universos de conhecimentos, em relação aos conhecimentos e conteúdos 

que consideramos importantes que elas aprendam.  

 Conforme Cecília Goulart a sala de aula deve ser um espaço de formação de leitores. 

Um espaço, portanto, com muitas leituras. Leituras de livros, jornais, panfletos, músicas, 

poesias e outras que forem significativas. Segundo Barbosa (1990) é com a leitura 

abundante da escrita do mundo que aprendemos a ler. Ainda sob a ótica de Foucambert 

(1994, p.31): 

 

“Na fase de aprendizado, o  meio deve 

proporcionar à criança toda a ajuda 

 para utilizar textos “verdadeiros” e não 
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simplificar os textos para adaptá-los às 

possibilidades atuais                                                    

do aprendiz”. 

 

   

 Partindo destas considerações e da visão de Vigotsky, o processo de leitura e escrita 

acontece a partir de trocas dialógicas dentro de um espaço apropriado. As crianças 

constroem hipóteses sobre o processo de leitura/escrita, porém, este não é um processo 

puramente individual. É preciso entendê-lo como um processo inter e intra-subjetivo.  

 Seguindo a linha de pensamento de Vigotsky, observa-se fundamentalmente a 

importância da utilização dos Reagrupamentos Interclasse e Intraclasse. 

 Cada professor, de posse dos resultados da avaliação diagnóstica, reagrupará os 

alunos, numa perspectiva provisória e dinâmica. As turmas, então serão organizadas em 

grupos nos quais serão propostas atividades diversificadas (as mesmas utilizadas no 

Projeto Interventivo) para todos, numa perspectiva inclusiva. Lembrando que a ênfase, com 

atendimento mais individualizado, será para estes alunos com necessidades específicas de 

aprendizagem na perspectiva do reagrupamento. 

 Além destas estratégias, outros meios de atendimento individualizado serão 

utilizados em que os alunos são oportunizados para o alcance do seu sucesso escolar, 

como, as aulas de reforço, sala de leitura e sala de recurso (destinada aos Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais – ANEES). 

Conforme especificado anteriormente, os alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais – ANEE receberão atendimento individualizado nas Salas de Recurso (no contra 

turno), sendo também realizadas adaptações curriculares conforme orientações sugeridas 

no documento “Saberes e Práticas da inclusão: Estratégias para a Educação de Alunos 

com Necessidades Especiais”, MEC/SEESP, 2003, v.4. 

 

Avaliação 
  

 Sabemos que a avaliação, ao longo do tempo, possui sua história. Existem muitas 

concepções teóricas e muitas práticas distintas acerca do avaliar o qual se constitui um 

desafio para todos nós. 

 Entretanto, na proporção em que a clientela mudou o objetivo da escola também 

mudou. A avaliação classificatória e punitiva não privilegia a construção inteligente de um 

pensamento nem a organização de um trabalho pedagógico em que todos aprendam. 

Garantir a aprendizagem de todos os alunos sem distinção requer uma lógica que 

compreende que todos podem aprender e que a escola é o espaço privilegiado para a 

construção do conhecimento. 
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 Assim, uma vez estabelecidos os objetivos a serem alcançados, faz-se necessário 

uma avaliação que não venha medir capacidades, nem punir ou excluir, mas sim, uma 

avaliação voltada para a construção de resultados em permanentes edificações. 

 Partindo destas considerações, nesta unidade de ensino, a avaliação ocorrerá à 

avaliação acontecerá de forma sistemática, diagnóstica, processual, contínua levando em 

conta todo o processo de forma cooperativa, integrada coletiva envolvendo a participação 

de toda comunidade escolar de modo que constantemente possamos estar tomando 

decisões, incluindo novas ideias referentes ao processo de ensino e aprendizagem.  

 Para tanto, serão levados em consideração aspectos como observações diárias, 

atividades individuais, coletivas, orais e escritas, relatórios individuais, avaliação 

diagnóstica (por meio do teste da psicogênese) e pelo acompanhamento diário no cotidiano 

escolar. Ainda como forma de acompanhar a evolução individual do aluno acontecerão os 

Conselhos de Classe bimestrais, para análise dos objetivos e solução de eventuais 

dificuldades. 

 Diante do exposto, não resta dúvidas de que a avaliação é fundamental nos 

processos de ensino e aprendizagem. Sem ela não saberíamos se nossos objetivos estão 

sendo atingidos, portanto não poderíamos combater o ensino ineficiente, excludente, que 

privilegia uma minoria. Sem avaliação não saberíamos se a escola está cumprindo sua 

função social. 

 

Recursos Materiais e Didáticos 
 
  

 Na perspectiva de execução do presente projeto e, sobretudo, dos objetivos e ações 

adotadas na prática pedagógica citamos alguns dos recursos que serão utilizados ao longo 

da aplicabilidade do referido projeto, a saber: 

▪ Viajando na Escrita (suporte ao trabalho pedagógico com diferentes tipos de 

histórias, objetivando o gosto pela leitura e ao mesmo tempo o acesso a essa 

habilidade). 

▪ Aparelhos de som, máquinas fotográficas (auxílio nos registros de momentos de 

vivências). 

▪ Projetor multimídia (na utilização de palestras, oficinas que venham acontecer em 

momentos de capacitação aos servidores e conhecimento de toda comunidade 

escolar). 

▪ CD’s DVD’s adequados às estratégias de aprendizagem. 

▪ Material de mecanografia (para auxílio do planejamento das atividades pedagógicas 

diversificadas). 
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▪ Material de consumo/sucata (para confecção de diferentes jogos). 

▪ Apostilas de textos diversos (para embasamento teórico dos servidores) 

 

Cronograma 
 
  

Mediante os conteúdos e ações propostas o presente projeto ocorrerá ao longo do 

ano letivo, com intervalos, haja vista seu caráter dinâmico e, ainda observando as 

necessidades de aprendizagem dos alunos. 

 Dada a sua aplicabilidade, a mesma ocorrerá em contra turno na Educação Integral 

de segunda-feira a quinta-feira matutino – 09 às 12 horas e Vespertino 12h30 às 16 horas. 

O Projeto é executado pelos monitores da Educação Integral que atuam com atividades de 

Reforço e acompanhado pelos professores específicos de cada disciplina. 

 

Considerações finais 
 
  

Reportando-nos ao contexto educacional de profundas mudanças citado ao longo do 

presente projeto, não nos resta dúvida verificar que se por um lado à escola de hoje tem 

dificuldade de acompanhar a velocidade deste tempo de mundialização da economia, da 

cultura, do trabalho, da vida, por outro, essa situação exige mais e melhor educação, 

necessariamente contextualizada, de qualidade, que instrumentalize o ser humano para o 

convívio em sociedade, para o mundo da cultura, do trabalho, dos meios de comunicação, 

da cidadania, dos desafios pessoais e coletivos. 

A escola poderá, dessa forma, não apenas contribuir significativamente para a 

democratização da sociedade, como também ser um lugar privilegiado para o exercício da 

democracia participativa, para o exercício de uma cidadania consciente e comprometida 

com os interesses da maioria socialmente excluída ou dos grupos sociais privados dos bens 

culturais e materiais produzidos pelo trabalho dessa mesma maioria. Ação esta que exige 

e se fundamenta nos princípios éticos, democráticos da gestão compartilhada. 

Portanto, educação, no mundo em que vivemos, pensada de forma concreta, tem de 

necessariamente por intermédio da Instituição Escola, fazer uso de estratégias 

diferenciadas e eficientes para o cumprimento de sua verdadeira função social. Daí a 

importância da fundamentação teórica da aplicabilidade deste projeto em nossa prática 

pedagógica. 

 Enfim, para a concretização do presente projeto colocamo-nos dispostos a facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem, enquanto educadores comprometidos com a 

formação do indivíduo. Numa perspectiva da Gestão Compartilhada buscamos valorizar a 
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contribuição de todos os segmentos da escola e comunidade na execução do projeto e 

outras atividades que viabilizem os objetivos propostos na edificação do trabalho coletivo.

 Acreditamos que nada mais necessário ao homem que ter atendido a sua 

necessidade de ser construtor da sua própria história como cidadão consciente, crítico e 

autônomo. 
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APRESENTAÇÃO 
  

 

 
 

 Considera-se texto tudo aquilo que consiga expressar (graficamente) 
ideias, sentimentos, pensamentos e emoções, com o objetivo de 
comunicação. 
 São objetivos da escola e das famílias em geral proporcionar às crianças 
o acesso ao conhecimento e a formação de indivíduos críticos, comprometidos 
consigo mesmo e com a sociedade, capazes de intervir modificando a 
realidade, auto motivados e aptos a buscar o aprendizado e o aperfeiçoamento 
contínuo, o que passa pela formação de leitores competentes. 
 É fato sabido que várias gerações têm demonstrado não apenas o 
desinteresse pela leitura, mas também a incapacidade de fazê-la 
coerentemente, compreendendo um texto em profundidade, o que 
inegavelmente limita o indivíduo em suas possibilidades de acesso ao 
conhecimento culturalmente construído. Portanto, é tarefa urgente dos pais e 
da escola, em todos os níveis, buscar maneiras de estimular, mais do que a 
capacidade de ler, o prazer pela leitura. Apenas propiciando aos sujeitos 
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leitores o prazer da leitura poderemos construir as competências necessárias 
para sua apreensão e produção. 
 Pensadores como Paulo Freire apontam para o reconhecimento de que 
a leitura do mundo precede sempre a leitura d apalavra e a leitura da palavra 
escrita implica na ampliação da possibilidade de leitura do mundo. Assim, 
concluímos que o não desenvolvimento de bons leitores limita as 
possibilidades de leitura do mundo, da compreensão da realidade social e da 
intervenção do sujeito buscando a transformação da sociedade. 
 No intuito de desenvolver, desde a mais tenra idade, o hábito e o prazer 
da leitura devemos oferecer oportunidades de leituras variadas, leitura não 
apenas de textos escritos, mas a própria leitura e interpretação do mundo em 
que a criança está inserida e do qual faz parte como ator social. 

 
 O acesso a diferentes tipos de texto, mesmo bem antes da alfabetização, 
permitirá desenvolver tais capacidades, além de apresentar à criança 
elementos constitutivos do texto: vocabulário, estrutura, enredo, coerência 
interna, elenco de personagens e, além disso, o uso social da escrita, 
elementos esses que serão fundamentais no processo de alfabetização. Isso 
porque constatamos que “as crianças constroem conhecimentos sobre a 
escrita muito antes do que se supunha.” (MEC/SEF, 1998,vol.03, p.123). 
 O aluno já traz consigo a capacidade de narrar e contar histórias com 
facilidade e a produção de texto tem como objetivo possibilitar o 
aprimoramento de sua escrita, levando seus textos a ter uma coerência e 
coesão de acordo com sua finalidade,. Por isso, o educador deve incentivá-lo 
a atividades orais que favoreçam a iniciação de produção de textos, ou seja, 
o educador deverá proporcionar situações em que seja possível a criança ter 
acesso e reconhecer a diversidade textual existente. 
  
 
 A atividade da escrita não é um ato solitário; é necessário criar um 
ambiente de descontração e naturalidade: deixar que o aluno utilize livros, 
jornais ou recorra aos colegas e/ou ao educador (a), para identificar possíveis 
falhas. 
 O fator mais importante que desenvolve com maior naturalidade a 
habilidade de escrever é a LEITURA, pois, o ato de ler ativa uma série de 
ações na mente do leitor. Por meio delas, ele extrai informações. Essas ações 
são denominadas estratégias de leitura. 
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O CONTATO DA CRIANÇA COM TEXTOS VARIADOS FACILITA A 
DESCOBERTA DAS REGRAS QUE REGEM A LINGUAGEM ESCRITA. 
 
 
 Assim, desenvolveremos esse projeto no decorrer do ano letivo. 

 
 
 

ROTEIRO DE VIAGEM 
 
QUANDO? 
 Durante o ano letivo de 2020. Essa será uma atividade semanal 
permanente para as turmas de 5º ano. O sorteio será feito na sexta feira e a 
apresentação da abordagem da maleta  
 
viajante e da caixa- surpresa, na data estipulada pela professora em bilhete 
na agenda. 
 
 
 
POR QUE? 
 
 As séries iniciais têm como característica curricular uma relação muito 
intensa e sistematizada com a leitura e escrita. O trabalho com projeto abrirá 
um espaço lúdico para que as crianças possam fazer escolhas, contar com a 
participação e envolvimento de suas famílias em uma atividades importante 
para elas e, também vivenciar o delicioso desafio de se colocar no papel de “ 
ensinante” para o seu grupo na escola. Além disso, as práticas sociais de 
leitura serão intensificadas e o observar, o comparar e o questionar a escrita, 
e suas funções na sociedade, amplamente exploradas em sala de aula. 
 
PARA QUÊ ? 
 
  Com essa atividade, pretendemos que nossos alunos despertem o 
gosto pela leitura e sejam capazes de identificar diferentes tipos de texto, em 
sala de aula, no dia de sua apresentação com a ajuda e apoio da professora. 
Além disso, ela e as demais crianças serão instigadas à compreensão mais  
aprofundada das características dos textos e ao estabelecimento e da 
comparação entre o que é e o que já é conhecido. 
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COMO? 
 
 A professora sorteará quinzenalmente, às sextas-feiras, o nome de um 
aluno, que levará a MALETA VIAJANTE para casa. Em punho da mala e 
passaporte na mão, ele será responsável por preparar, em casa com a ajuda 
da família, uma  
 
 
parte do trajeto da viagem pelo mundo letrado, tendo uma semana para essa 
construção. 
 Como o objetivo é o de formar e/ou ampliar o repertório textual, o olhar 
e a participação da família será fundamental nessa atividade. Algumas 
crianças ainda têm um repertório pequeno sobre o que são textos ou 
portadores de textos (portadores de textos é tudo que  normalmente “ porta”, 
carrega um texto, por exemplo: jornais, revistas, bíblia, gibis etc.) no entanto, 
não podemos perder de vista que essa é uma atividade para a criança olhar e 
explorar junto com ela o DIÁRIO DE BORDO ( caderno onde estarão 
guardados os textos e os registros das crianças que já se apresentaram), que 
esta dentro da maleta,  para identificar os textos e os registros das crianças 
que já foram apresentados. É muito importante que a criança escolha um texto 
diferente desses. 
 Para auxiliar a criança nessa escolha, é importante questioná-la sobre 
os textos que ela conhece com que tem contato em sua casa, e convidá-la a 
escolher. Uma estratégia que pode ser dotada pela família é apresentar 
(ajudá-la a ver) dois ou três portadores de textos existentes em seu cotidiano 
e deixar que ela escolha qual gostaria de apresentar ao grupo. Para ajudar 
nessa escolha, segue uma lista com exemplos de diferentes tipos de textos e 
portadores de textos agrupados a tipologia, função. 
 

 
 
 

TIPOS DE TEXTOS 
 
 
 Para fins didáticos, podemos classificar os textos em: 

● TEXTOS LITERÁRIOS: literatura infantil e juvenil, contos, fábulas, 
histórias, crônicas, etc. 
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● Textos poéticos e lúdicos: poemas quadrinhas, parlendas, advinhas, 
letras de músicas, paródias e cantigas. 

● TEXTOS INFORMATIVOS: textos de jornais e revistas, matérias 
científicas, mapas, placas, etc. 

● TEXTOS PUBLICITÁRIOS: propagandas, anúncios, cartazes, outdoors, 
etc. 

● TEXTOS INSTRUTIVOS: relatórios, receitas, folhetos, bulas, manuais, 
etc. 

● TEXTOS PRÁTICOS: cartas, bilhetes, convites, cartões, avisos, 
telegramas, e-mails, etc. 

● TEXTOS EXTRA-VERBAIS: fotos, sinais e placas de trânsito, história 
em quadrinhos, obras de arte, etc. 

 
 Depois de escolhido o portador ou tipo de texto, é o momento de ajudar 
a criança a compreender as características (como é o texto? O que sempre 
vai aparecer nesse tipo de público costuma ser escrito? Quando esse tipo 
de texto costuma ser usado?). 
 Ela precisará saber explicar isso (a seu modo) aos colegas da classe. 
Em relação a esses aspectos, a criança deverá preencher a ficha de 
registro do Diário de Bordo em casa. Essa ficha será lida por ela em sala. 
 
 
 Além do registro, poderão ser acrescentados fotos da criança no 
contexto da preparação de sua apresentação e/ou  
 
outras imagens relevantes para o diário (que tenham a ver com o tipo 
textual escolhido). 
 A forma como os portadores de texto escolhido serão apresentados 
também é muito importante. Como estratégia, para auxiliá-la no momento 
da apresentação do texto, poderão ser colocados dentro da CAIXA 
SURPRESA: 
1- Cartazes: com desenho, pintura ou colagem (relativos ao texto e/ou sua 

função social. 
2- ELEMENTOS: como objetos, fantoches, dedoches, uma música, CD, um 

vídeo, fotos, uma receita- prato, imagens, etc. que ilustrem e deem 
suporte para a fala da criança na hora da apresentação oral diante do 
grupo, relacionadas com o portador ou tipo de texto escolhido e ou sua 
função social. 

3- UMA CARACTERIZAÇÃO: relacionada com  o texto para usar na hora 
da apresentação ( fantasia). 

4- DEPOIS DE PREPARADA A BAGAGEM, É HORA DE SEGUIR 
VIAGEM: O aluno retornará com a maleta e Caixa Surpresa fechadas, 
no dia determinado e será responsável por apresentar para sua turma o 
que trouxe na bagagem- um novo texto para os demais companheiros 
de viagem. Depois de apresentado o texto, a criança passará o 
passaporte e a maleta viajante para o responsável por escolher o 
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próximo trajeto textual dessa viagem pelo mundo letrado (escolhido por 
meio de sorteio). 

 
 

 
 

DE QUE FORMA A FAMÍLIA PODE CONTRIBUIR PARA ESSE 
PROJETO? 

 

 
*Estimulando a participação da criança na atividade, auxiliando-a e 

orientando-a no que for necessário, valorizando suas escolhas e produções; 
*Orientando seu filho em relação ao registro no Diário de Bordo, de forma 

que ele tenha as informações essenciais, mas não muito extenso. Esse é um 
detalhe importante, pois a criança será convidada a ler seu registro (com a 
ajuda da professora para os colegas); 

*Ajudando a criança a preparar sua apresentação oral e a escolher 
objetos que possam auxiliá-la durante essa fala (material expositivo); 

*estimulem seu filho a usar a criatividade! Ajudem-no, sem fazer por ele, 
a produzir um bonito material para nossa exposição futura. 

*Observem a data combinada para o retorno da mala à escola, pois 
como é uma atividade da rotina das crianças, elas criam expectativas quanto 
ao que foi combinado e quanto à continuidade. Cumprir compromissos 
agendados é um aprendizado! 

 
● As apresentações serão fotografadas e todas as atividades produzidas 

e apresentadas guardadas para uma futura exposição ao final do projeto. 
● Esta atividade valerá 3,0 PONTOS da nota do 3º bimestre de Língua 

Portuguesa. 
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A COLABORAÇÃO DE TODOS É FUNDAMENTAL PARA O ÊXITO DESSA 
ATIVIDADE E IMPORTANTE PARA NOSSAS CRIANÇAS QUE ESTÃO EM 
PLENA CONSTRUÇÃO DE AUTONOMIA NO CONTEXTO ESCOLAR. 
 
 

PARTICIPEM CONOSCO! 

 
 

Sobradinho – DF, 2020. 

 

 

 Lindonor Maria da Paz R. S. Barbosa  Fábio Alves Pereira 

 Diretora do CEF Queima Lençol  
 
 
 

 Vice-Diretor do CEF Queima Lenço  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUEIMA LENÇOL. 
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Sobradinho – DF, 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – INTRODUÇÃO 
 

Este projeto enfatiza o conteúdo que os alunos deveriam ter 

conhecimento e domínio sobre as quatro operações fundamentais de 

matemática. A ideia é estimular o raciocínio lógico da criança. 

PROJETO DE 

MATEMÁTIC

A  

 ATAQUE 
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2 – METODOLOGIA  
 

O aluno deverá ter domínio sobre o conteúdo citado para ser promovido 

ao ano seguinte. 

O professor (a) irá distribuir um pedaço de papel pequeno dividido em 

quatro partes, onde o mesmo irá apresentar no quadro quatro operações para 

que os alunos resolvam num período de 30 minutos. Após o término do tempo 

estipulado, o (a) professor (a) deverá recolher e corrigir. Fica a critério do 

professor corrigir em sala junto com os alunos, levando em consideração que 

este método poderá esclarecer qualquer dúvida que o aluno possa ter, ou 

corrigir, e depois entregar. 

O grau de dificuldade das operações deverá ser progressivo. 

 
3 – OBJETIVOS  
 
3.1 - Objetivo Geral  

Resolver as quatro operações: adição, subtração, multiplicação, 

divisão. 

 
3.2 - Objetivos Específicos  

● Distinguir em uma soma: as parcelas e a soma; 

● Aplicar e resolver as propriedades da adição; 

● Identificar em uma subtração as suas partes: minuendo, 

subtraendo e a diferença; 

● Relacionar a multiplicação com a adição; 

● Aplicar e resolver as propriedades da multiplicação; 

● Identificar em uma divisão exata: dividendo, divisor, resto 

quociente; 

● Conseguir perceber que uma peração é o inverso da outra. 

Neste projeto a concepção adotada para a realização foi o 
desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno com a resolução das operações 
em sala de aula utilizando os recursos básicos: quadro, papel, palitos e lápis. 
 
4 - TEMPO DE DURAÇÃO DA ATIVIDADE 
 

● Tempo mínimo 15 minutos. 

● Tempo máximo 30 minutos. 
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● Esta atividade deverá ser desenvolvida todos os dias, nos 30 minutos 

iniciais, durante todo o ano letivo. 

No final do ano letivo será realizada uma gincana de matemática para culminar 
o projeto. 
 
 Precisamos ser perseverantes e acreditar que somos capazes de despertar o 
que tem de melhor em nossos alunos. 
 
Projeto direcionado aos alunos do 4º e 5º ano 
Diretora: Lindonor 
Coordenador: Diego. 

 

 

 

Sobradinho – DF, 2020. 

 

 

Lindonor Maria da Paz R. S. Barbosa  Fábio Alves Pereira 
Diretora do CEF Queima Lençol 

   
 
 

 Vice-Diretor do CEF Queima Lenço  
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