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APRESENTAÇÃO

No mundo atual, o domínio de uma segunda língua amplia consideravelmente as

possibilidades de sucesso educacional e profissional de jovens estudantes, projetando-os para o

exercício da cidadania em contextos locais e globais. Em um momento histórico marcado por

graves problemas sociais, políticos e econômicos, o Brasil urge por cidadãos que consigam se

comunicar e promover o diálogo intercultural. A educação de qualidade e para a cidadania é

assegurada como uma das finalidades máximas da educação básica nacional, tal como determina a

Constituição Federal (BRASIL, 1988), a Lei de Diretrizes e Bases - 9394/96 (BRASIL, 1996) e o

Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014).

A proposta do CILT se baseia nas orientações normativas da Secretaria de Educação do

Distrito Federal e segundo os princípios da Lei de Gestão de Democrática (GDF, 2012). O Art. 316

do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (SEDF, 2015), inclui o Centro

Interescolar de Línguas no conjunto das “Escolas de Natureza Especial”, cuja finalidade “é oferecer

espaço, tempo e oportunidades formativas com metodologias de ensino específicas e

aprofundamento curricular, com vistas ao desenvolvimento integral dos estudantes” (SEDF, 2015).

Segundo o Art. 319, o Centro de Línguas deve ofertar “cursos de Língua Estrangeira Moderna –

LEM como opção de aprofundamento do Currículo da Educação Básica”, preferencialmente para

alunos da rede pública de ensino. Todavia, cabe ressaltar que a Lei nº 5.536, de 28 de agosto de

2015 (GDF, 2015), passou a autorizar o “ingresso de pessoas não matriculadas na rede pública em

instituições educacionais de formação complementar de natureza especial (...)”.

Ao ingressar em fevereiro de 2017 no Projeto de Escolas Associadas da UNESCO

(PEA/UNESCO ou ASPNet School Project), uma rede de mais de 10 mil escolas em todo o mundo,

o CILT ampliou as possibilidades de projetos educacionais em parcerias nas várias línguas. Por

meio da lista de contatos dos coordenadores nacionais, os educadores do CILT podem iniciar ou se

associar a projetos de cooperação sobre os temas prioritários[2].

O CILT conta com cerca de 4.889 estudantes (dados de março de 2021), majoritariamente,

da rede pública de ensino do Distrito Federal, com a oferta dos seguintes cursos de línguas: inglês,

francês, espanhol e japonês. Este Projeto Pedagógico foi construído com a colaboração de todos os

segmentos (professores, estudantes, coordenadores, pais, servidores em geral), que tiveram a

possibilidade de apresentar sugestões por meio de atividades promovidas pela escola. O CILT conta

também com uma rede de parceiros nacionais e internacionais que colaboram com os projetos

realizados pelos professores em todas as línguas. Em 2017, podemos destacar os seguintes: Cátedra



Unesco de Juventude, Educação e Sociedade da Universidade Católica de Brasília, Embaixadores

da Esperança, TakingItGlobal e Centre for Global Citizenship Education and Research (Canadá).

O processo de construção da Proposta Pedagógica (PP) do Centro Interescolar de Línguas de

Taguatinga (CILT) ocorreu dentro dos princípios orientadores da gestão democrática. Assim sendo,

as partes componentes da PP do CILT foram elaboradas ou revistas com ação efetiva dos membros

que compõem a comunidade escolar do CILT: Conselho Escolar, SOE, Caixa Escolar, APAM, Sala

de Estudos, Laboratório de Informática, Sala de Recursos e Representantes de turmas; Diretrizes e

orientação Pedagógica para cursos a distância no CILT.

A organização da PP segue as orientações da Subsecretaria de Educação Básica e da

Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga, no ano de 2021 temos a realidade do Ensino

Mediado por Tecnologia. Tendo o relato breve de Apresentação do processo de elaboração da PP;

Historicidade da escola; Diagnóstico da Realidade; a Função Social; Princípios Orientadores;

Objetivos; Concepções Teóricas; a Organização do trabalho pedagógico da escola; Concepções,

práticas e estratégias de avaliação do processo de ensino e aprendizagem; Organização Curricular da

escola; Plano de Ação para implementação da PP, nas dimensões de Gestão: Pedagógica, Resultados

Educacionais, Participativa, de Pessoas, Financeira e Administrativa; Acompanhamento e avaliação

da PP, Projetos Específicos da Escola para o ano de 2021 (apêndices indicados no sumário); e

Referências Bibliográficas. Todas as notícias de atividades realizadas no CILT são amplamente

divulgadas no nosso Instagram com agenda de postagem para a semana, de modo que a comunidade

escolar possa acompanhar tudo que acontece no ambiente escolar virtual.  @cil_taguatinga.

Figura 1 Exposição Museu da República dezembro de 2017 - Pintura em aquarela Professor Delcio Batalha



1 - IDENTIFICAÇÃO DO CILT

Diretor: Silvio Paulo de Carvalho

Vice-diretora: Rênia M. Costa Antero

Supervisores: Vanessa Jardim e Ricardo S. Duarte

Chefe de Secretaria: Marcelo Lauro Vieira Matos.

Orientadoras Educacionais: Inayá Dagoberto

Professoras da Sala de Recursos: Patrícia Diniz

Coordenadoras Pedagógicas (Primeiro semestre de 2021):

Coordenadora de Inglês: Sandra Araújo

Coordenadora de Espanhol: Daniela Jabrane

Coordenadora de Francês: Fabiana Figuêredo

Técnico de Informática: Francisco Batista Bento

Presidente do Conselho Escolar: Ariovaldo de Mello

Tabela 1 -

Nome da Instituição
Educacional Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga - CILT

Endereço completo QSB 02 A.E. 3/4 Taguatinga-DF

Telefone / Fax / e-mail 3901-6771

Localização Zona urbana – Centro de Taguatinga-DF – Cidade Satélite de Brasília

Subdivisão de Ensino Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga

Data de criação da
Instituição Educacional 1988 (de fato); 1995 (de direito)

Reconhecimento:
Deliberação do Conselho
Estadual de Educação –
CEE (se tiver)

Portaria nº 069, de 11/08/95.
Dec. Nº 2983/95

Turno de funcionamento Matutino / Vespertino / Noturno

Ciclo de Ensino ofertado Currículo Pleno: Ciclos 1, 2 e 3 e Currículo Específico.

Etapas, fases e modalidades
de ensino / programas e
projetos especiais da
educação.

Escola de Natureza Especial, associada à Rede de Escolas Associadas
da UNESCO, que atende alunos da Educação Básica, a partir das
Séries Finais do Fundamental. Sua divisão está relacionada a
competências comunicativas de domínio pelo aluno durante o curso e
ao final dele. Modalidade presencial, considerando a Educação de
Adolescentes, Jovens e Adultos e as políticas de inclusão.
Os projetos e programas devem ter como meio a aprendizagem da
língua no contexto da aprendizagem intercultural e da cidadania
global.





2 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CILT EM TABELA

O CILT está localizado na região central de Taguatinga, sendo um prédio de 03 pisos, com

amplas e confortáveis instalações. A estrutura física atual do CILT foi inaugurada em 2014,

conforme espaços especificados no quadro abaixo.

Apesar de contar com uma estrutura moderna, o novo prédio não contemplou um auditório ou outro

espaço para atividades coletivas, não podendo ser considerado o ideal para abrigar um Centro de

Línguas em todas as dimensões e atividades pedagógicas que sua natureza demanda. Nesse sentido,

o coletivo da escola defende a construção de um auditório como uma nova meta a ser alcançada.

Tabela 2 - CARACTERIZAÇÃO FISICA DO CILT

INSTALAÇÕES FÍSICAS

TÉRREO 1º ANDAR 2º ANDAR
SALAS DE AULA 8 7 4
SALA DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES 0 1 0
SALA DE PROJETOS 0 0 1
SALA DE LEITURA 0 1 0
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 0 1 0
SALA DE RECURSOS 0 1 0
SALA DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL

1 0 0

SALA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E MESTRES

1 0 0

COPA PARA PROJETO CULTURAL
GASTRONÔMICO E CULINÁRIO

1 0 0

SALA DE PROFESSORES 1 0 0
SALA DE SERVIDORES 1 0 0
REPROGRAFIA E DIGITAÇÃO 0 1 0
SALA DE SECRETARIA 1 0 0
SALA DE CHEFE DE SECRETARIA 1 0 0
SALA DE DIREÇÃO 1 0 0
SALA DE VICE-DIREÇÃO 1 0 0
SALA DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 1 0 0
SALA DE SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA 1 0 0
SALAS DE COORDENAÇÃO DE CURSOS 3 0 0
GUARITA 1 0 0
BANHEIROS 12 5 3
DEPÓSITO/ARQUIVO/ALMOXARIFADO 2 2 1
ESTACIONAMENTO 1 0 0
JARDIM/ÁREA VERDE 4 0 0
ÁREA DE CIRCULAÇÃO/SAGUÃO 1 1 1
CORREDOR 2 2 2
ESCADAS 2 2 2



ELEVADOR 1 0 0



3 - HISTORICIDADE
A ideia do Centro Interescolar de Línguas (CIL) faz parte de uma visão inovadora iniciada

na década de 70, onde alguns educadores passaram a defender a criação de escolas públicas (no

Distrito Federal) voltadas para o ensino de uma língua estrangeira.

O CIL de Taguatinga foi inaugurado em 1988, em um espaço provisório, no “Centrão”. No

2º Semestre do mesmo ano, passou para o endereço fixo e sede própria na QSB 2, Área Especial 3 e

4, onde funcionava o antigo Complexo B de Taguatinga. Assim, esse endereço se tornou a

referência física do CILT, saindo dali apenas no ano de 2012 para construção de um prédio novo.

Observe-se que, até a década de 90, não havia concursos específicos para professores dos CIL,

sendo a práxis da época o convite para se fazer parte da instituição. O público dos CILs sempre foi

diversificado mediante diversos fatores internos e externos das políticas educacionais de diferentes

governos e modelos de sociedade que cada um possuía a época.

Inicialmente, atendeu-se a todos os interessados em estudar uma língua estrangeira, o que se

convencionou chamar “comunidade”, que são pessoas sem vínculo direto com a Secretaria de

Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF - nos cursos regulares. Então, em 1996 e 1997, a

escola passou a atender alunos ditos “tributários”, pela natureza do vínculo com a escola, ou seja,

eles deveriam ter aulas de língua estrangeira apenas no CILT e não mais em suas escolas. Assim

eles, ao se matricularem nas escolas tributárias, eram automaticamente matriculados no CILT

também.

As escolas tributárias foram o CEF 15, CEF 8 e CEF 14. A escolha das escolas foi feita levando-se

em consideração a localização próxima ao CILT. Ainda dentro do período de tributação, em 2005,

foram acrescentados alunos da antiga 5ª e 6ª séries do Ensino fundamental e, para atendê-los, foi

criado um novo ciclo chamado de juvenil, com duração de um ano. Também nesse período, a

SEEDF decidiu que a prioridade deveria ser dada aos alunos da rede pública na formação de turmas,

mesmo dos níveis e ciclos superiores.

O percentual de alunos da comunidade foi reduzido e em 2006 foi instituído na estratégia de

matrícula que apenas alunos da rede pública de ensino do DF poderiam ingressar nos CILs. A

tributação, na maioria dos CILs, foi destituída, sendo necessário apenas ser aluno da Rede Pública

do DF, devendo inscrever-se pelo 156 – canal de tele matrícula - a partir de 2010. Período no qual

surgiu um novo curso para atender o aluno do Ensino Médio, chamado de Específico. Assim, o

CILT possui duas modalidades de curso: o Específico e o Pleno.

Os legados das direções do CILT foram, dentre tantas ações, a fundação da APAM, a

ampliação das salas de aulas, a criação da Sala de Recursos, SOE e curso de Japonês. Também

foram adquiridos materiais didáticos e equipamentos midiáticos para melhorar o

ensino-aprendizagem e apoiar projetos pedagógicos diversos realizados pelos professores do CILT.



Destacando a luta por um prédio novo e por uma proposta pedagógica inovadora que ganhou ainda



mais força a partir das últimas gestões, a saber: do Diretor Celso Alves Ferreira e Vice Márcina

Saldanha, Diretor Neifram Sousa e Vice Mônica Mendes; Diretora Mônica Mendes e Vice

Francisco Carvalho; e Diretora Márcina Saldanha e Vice Sílvio Paulo Carvalho; Diretor Silvio

Paulo Carvalho e Vice Denise Farias; Diretor Silvio Paulo Carvalho e Rênia Antero (gestores

atuais). Mas o forte do CILT é o modelo de gestão democrática sempre ancorado pelas decisões do

Conselho Escolar e do coletivo da escola.

O CILT é reconhecido como um espaço institucional voltado para o ensino de língua

estrangeira, pela comunidade e pelas autoridades do Distrito Federal. Todas as ações se direcionam

para melhorar os cursos de idiomas, tanto na busca do espaço físico ideal, com um corpo de

profissionais condizentes com as necessidades dos cursos, como na inclusão de alunos especiais ou

pela captação de recursos financeiros e modelos de aprimorada gestão, tudo o que possibilita o

desenvolvimento pleno dos alunos e dos profissionais que atuam nesta Instituição Escolar.

A forma de buscar parcerias como a que ocorreu por meio do Projeto Brasília Sem Fronteiras em

2013, pelo qual muitos alunos do CILT conseguiram ser bolsistas, fortalece a rede de contato e dá

visibilidade para a escola. Tratando deste Projeto, em 2014, foram abertas inscrições, tendo sido

ampliadas as vagas para os alunos dos CILs, para as línguas de inglês, francês e espanhol. Contudo,

não atendeu a todos os cursos ministrados nos CILs, cabendo, assim, a mobilização para ampliação

de vagas para o japonês e o alemão.

Cabe ressaltar que outros projetos em que a escola participou com outras entidades

resultaram em premiação, promoção da escola, aprendizado para o aluno e os docentes envolvidos

em uma prática com resultados visíveis, tais como concurso de SLAM promovido pela Embaixada

da França, em que um dos nossos alunos foi vencedor e recebeu uma bolsa para ir à França no

Mundial da Juventude em Paris, em 2011; Jovens Embaixadores da Esperança, promovido pela

Embaixada Americana em que uma aluna foi em 2011/2012. Projeto de vídeo do Adobe Reader, no

qual foram premiadas duas alunas em 2010. A exemplo dessas participações, cabe reforçar o quanto

é importante que os professores deem essa oportunidade para seus alunos, pois o objetivo maior é

desafiá-los a pôr em prática seus conhecimentos e buscar outros para desenvolver as competências

comunicativas da língua estudada no CILT. Então, cada projeto e programa que um professor se

inscreve ou participa, torna-se um benefício para o aluno e dá visibilidade para a escola, além do

mais, serve como um medidor externo do desenvolvimento que a escola proporciona ou poderá

proporcionar aos educandos, uma vez que os professores refletem bem, quanto à capacidade dos

alunos em participar em pé de igualdade em cada projeto ou programa em que estão inscritos.

Assim, o CILT apoia projetos pedagógicos dos seus professores e alunos, pois

historicamente tem sido realizado desde os anos 80 e 90 e resultam em reflexão das práticas

pedagógicas em sala de aula e mostram objetivamente que o desempenho ou rendimento dos



educandos podem ser melhorados a cada edição ou nova participação em projetos (dentro e fora) da

escola.

No período de 2012 a março de 2014, o CILT situou-se provisoriamente à QNB 1 Área

Especial, onde se localiza a sede da Regional de Ensino de Taguatinga. Em 11 de março de 2014, na

gestão da diretora Márcina Saldanha e Silvio Paulo (vice-diretor), o CILT foi reinaugurado com a

presença de autoridades do GDF, como o Governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, o

Secretário de Educação do Distrito Federal, Marcelo Aguiar, o Secretário de Assuntos

Internacionais, Odilon Frazão e o Deputado Distrital Israel Batista, ex-aluno desta escola.

Em 2016, no intuito de ampliar oportunidades de formação para estudantes, professores e

comunidade, novas parcerias foram firmadas pela escola, dentre as quais podemos destacar:

Programa de Pós-graduação em Educação e Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade

da Universidade Católica de Brasília, Projeto de Escolas Associadas da UNESCO (PEA/UNESCO)

e Taking it Global (em co-parceria com o Centre for Global Citizenship Education and Research, da

University of Alberta, Canadá).

No dia 28 de março de 2020 será realizado o 7º Encontro de Juventudes e Cidadania do

CILT, parceria entre o CILT e a Cátedra da UDB. O termo de parceria do CILT com a Cátedra foi

oficializado em abril de 2017. Tema para o 1º encontro de 2020: Uma vida sem violência, direito

das mulheres.

A parceria com o Canadá surgiu de um convite para que a escola assuma o papel de “Lead

School” na discussão de temas voltados para o Fórum Mundial da UNESCO sobre Cidadania



Global e Desenvolvimento Sustentável (realizado em Ottawa, Canadá, de 04 a 09 de março de

2017). A professora Itaciara Cristina atuou como coordenadora das atividades até março de 2017,

realizando encontros de formação com estudantes de inglês e aplicando um questionário sobre o

tema para toda a escola. Em 2017, uma ação coordenada pela gestão da escola conseguiu oferecer à

professora Itaciara Cristina e a uma estudante do projeto (Luiza Rafaela Vasconcelos) a

oportunidade de representarem a escola, e o Brasil, no Fórum supracitado. O Nome do CILT está

destacado nos documentos resultantes do evento (Carta Branca - White Paper), como uma das doze

escolas do mundo que ajudaram a construir a carta.

Figura SEQ Figura \* ARABIC 3-Encontro de Juventude e Sustentabilidade e
Cidadania do CILT - maio/2017

Em 05 de maio de 2017, ocorreu a cerimônia simbólica do descerramento da placa de

“Escola Associada da UNESCO”, selo enviado pela sede da UNESCO em Paris, que inclui o CILT

na sua rede de 10 mil escolas associadas em diversos países do mundo e também foi entregue aos

alunos e a professora do projeto o certificado de participação enviado pela Universidade de Alberta.

O evento foi um dia de celebração e contou com a presença de diversas autoridades e

educadores renomados, dentre elas: Governador (Rodrigo Rollemberg), Secretário de Educação

(Júlio Gregório), Subsecretários (Daniel Crepaldi e Fábio Pereira), Coordenador da Regional de

Ensino de Taguatinga (Juscelino Carvalho), Deputado professor Israel Batista, Coordenadora da

PEA UNESCO Brasil (professora Myriam Tricate), Oficial de Projetos da UNESCO Brasil (Sra.

Mariana Braga), Coordenador Geral da Cátedra UNESCO da UCB (professor Dr. Geraldo

Caliman), professor do Programa de Pós-graduação em Educação da UCB (Dr. Célio da Cunha),

diretora presidente dos “Educadores Globais” (professora Almerinda Garibaldi) e outros educadores

ligados ao ensino de línguas na SEDF (representantes da sede e de outros centros de línguas do DF).

Os convidados foram recepcionados pelos professores e equipe gestora da escola, contando

também com a presença de representantes dos estudantes e da comunidade. A cerimônia foi

amplamente divulgada na mídia e nas redes sociais do DF.



Figura 5 - Descerramento da Placa PEA UNESCO/ maio 2017

Figura 6- Entrega de Certificados do projeto "Global Citizenship Education" /maio 2017

Em maio do mesmo ano a escola recebeu um novo convite do “Taking it Global” para

participação no fórum na Alemanha, e na tentativa de envolver mais estudantes e professores surgiu

a necessidade de um coordenador para uma maior articulação do projeto. Escolhida para

desempenhar a atividade a professora, no momento apoio, Mônica Mendes.

4 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

Dados do censo escolar 2021 indicam que o CILT conta com um total de 4916 (quatro mil

novecentos e dezesseis alunos ), sendo 1.735 (matutino); 2.150 (vespertino) e 1.031 (noturno). Em

relação à distribuição por idioma, tem-se o seguinte: inglês (3.068), espanhol (973), francês (743) e

japonês (97). Alunos atendidos pela sala de recursos: 35.

No contexto de calamidade pública e os desafios impostos pela pandemia e na realidade de

ensino mediado por tecnologia, destacamos que no primeiro bimestre de 2021 temos: 71 alunos

recebendo atividade impressa e 4.845 tendo aulas de forma remota mediadas pela plataforma



Google Classroom e google Meet. Destacamos o formato dessas aulas na ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

PEDAGÓGICO DA ESCOLA.

Conforme indicado na apresentação deste documento, o CILT é uma escola de natureza

especial que atende alunos da rede pública de ensino do DF e também da comunidade. Nesse

cenário, os estudantes são oriundos de grupos socioeconômicos diversos, apesar de contar com uma

maioria de escolas públicas. Como esses alunos do CILT já estão contabilizados nas estatísticas

oficiais da SEDF e do Ministério da Educação (MEC/FNDE), não entram novamente nas

estatísticas no sentido de evitar duplicidade de matrículas na mesma rede, o que alteraria as contas

do Estado. Na época de renovação de matrícula na escola de origem (de Ensino fundamental ou

Médio), os alunos preenchem dados para pesquisas socioeconômica e cultural, os quais podem ser

solicitados para compor o perfil do nosso aluno, mas apenas daqueles ainda vinculados ao ensino

regular o que não abrange todo o universo da escola e dificulta a elaboração de um diagnóstico

social mais preciso.

Diante desse fato, a forma mais rápida de levantar características dá-se por turma e

professor, uma vez que não há um instrumento escrito de levantamento de dados a ser preenchido

por alunos e suas famílias para fins de caracterização do perfil.

Essas informações se tornam relevantes para justificar as necessidades específicas dos CIL

em relação à equiparação com os demais estabelecimentos de ensino no que se refere ao número de

funcionários e de pessoal da equipe gestora da escola. A especificidade do CILT estabelece uma

agenda pedagógica e gestora diferente da escola regular, seguindo prazos e dinâmicas curriculares

organizadas em uma rotina escolar com tempos diferenciados, onde o mesmo professor recebe três

turmas diferentes no mesmo turno. Ou seja, a escola recebe, diariamente, oito turnos distribuídos no

matutino (três), vespertino (três) e noturno (dois).

Os alunos do CILT são estudantes (adolescentes, jovens e adultos) que desejam se

aprofundar na aprendizagem de uma ou mais línguas estrangeiras para facilitar seu acesso ao mundo

do trabalho, a formação para o exercício de sua cidadania, aprimoramento pessoal e formação ética.

O CILT recebe alunos oriundos da comunidade de Taguatinga, mas também de outras regiões

administrativas, majoritariamente, Samambaia, Riacho Fundo I e II, Ceilândia e Recanto das Emas.

A escola conta com 48 professores em sala de aula e 74 funcionários (gestão, equipe

pedagógica, assistência técnica e readaptados). Os professores do CILT possuem graduação em

letras, com foco na sua área específica de atuação (inglês, francês, espanhol ou japonês). O número

de educadores (professores e equipe pedagógica) com pós-graduação é elevado, sendo que é

crescente os casos de profissionais com mestrado e doutorado.



5 - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA.
O CILT tem como função social o compromisso com a oferta de uma educação pública de

qualidade voltada para a aprendizagem de uma língua estrangeira moderna, o que contribuirá

diretamente com a cidadania local e global de seus estudantes. Em uma sociedade onde as

demandas do mercado de trabalho e das novas tecnologias exigem uma formação cada vez mais

ampla, o CILT dá uma grande contribuição social ao ofertar um curso de línguas para alunos da

rede pública que, geralmente, não teriam condições financeiras de arcar com os custos de um curso

privado de línguas. Dessa forma, amplia as possibilidades de sucesso acadêmico e profissional de

estudantes oriundos majoritariamente de famílias economicamente carentes.

Cabe enfatizar o trabalho desenvolvido na área de inclusão, o qual os educadores da sala de

recursos e da orientação educacional buscam dar o suporte necessário para estudantes e familiares.

O diferencial é que, ainda que o estudante tenha alguma necessidade educativa especial, ele e sua

família encontram o suporte para a aprendizagem de uma segunda língua por meio de atendimento

individualizado e atividades coletivas voltadas para as famílias.

Os princípios educacionais da SEDF e das escolas PEA UNESCO também contribuem para

a preocupação social do CILT, influenciando diretamente na escolha de temas a serem abordados

nas coletivas com os professores, nas reuniões de pais, encontros com os alunos e demais atividade,

tais como: A semana de Educação para a Vida, Festival Internacional, Festival de Curtas entre

outros. Como consequência, o aluno do CILT destaca-se nos diferentes setores da sociedade. É

notável a função social do CILT, ao oferecer oportunidades que podem ser um diferencial na vida

desses alunos que passaram ou ainda estudam nesta escola.

A Semana de Educação para a vida é uma Lei de nº11.988, datada em 27 de julho de 2009,

sancionada pela Presidência da República, Casa Civil, subchefia de Assuntos Jurídicos. Foi

decretada pelo Congresso Nacional para ser realizada nas escolas públicas de ensino fundamental e

médio de todo o País. Deverá ser realizada em um período determinado pelas Secretarias de

Educação, em Calendário Escolar, e ser aberta para pais, alunos e comunidade em geral.

O objetivo desta Lei é ministrar conhecimentos relativos a matérias não constantes do

currículo obrigatório, tais como: Ecologia e Meio Ambiente, Educação para o Trânsito,

Sexualidade, Prevenção contra Doenças Transmissíveis, Direito do Consumidor, Estatuto da

Criança e do Adolescente, etc. Tais assuntos serão ministrados por meio de seminários, palestras,

exposições- visita, projeções de slides, filmes ou qualquer outra forma não convencional. Faz-se

necessário também, que os convidados para ministrar os conteúdos, deverão possuir nível

comprovado de conhecimento sobre os assuntos abordados. O tema da semana de educação para

vida do CILT 2021 que neste ano ocorrerá na semana de 03/05 a 07/05/2021 Atenderá a

programação da SEDF com o tema: Convivência escolar e Cultura de Paz – Orientações e práticas.



Faremos atividades em forma de live, postagens na plataforma e nas nossas redes sociais, momento

que será debatido e aprofundado  o tema.



6 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E DO ENSINO
MEDIADO POR TECNOLOGIA.

No que se refere à dimensão pedagógica, o Art. 322 do Regimento Escolar da Rede Pública

de Ensino do Distrito Federal (SEDF, 2015) clarifica que:

“O CIL adota metodologias específicas, definidas no Projeto Pedagógico - PP, de acordo com o

Currículo da Educação Básica e as Diretrizes Pedagógicas dos Centro Interescolares de Língua   bem

como os seguintes eixos transversais:

I. Educação para a Diversidade.

II. Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos.

III. Educação para a Sustentabilidade. ” (GDF, 2015).

No sentido de ampliar suas ações pedagógicas segundo os eixos transversais propostos no

currículo da SEDF, em 2017, o CIL de Taguatinga ingressou no Projeto de Escolas Associadas da

UNESCO (PEA UNESCO ou ASPNet School Project) [1], o que amplia sua responsabilidade com

a oferta de uma educação voltada para o desenvolvimento sustentável; a cidadania global; a

diversidade e a cooperação e comunicação com povos de culturas, etnias e línguas distintas.

Os princípios que norteiam as ações dos profissionais da educação no CILT perpassam pelos

princípios filosóficos que orientam a abordagem dos agentes envolvidos no processo de ensino e

aprendizagem e pelos princípios epistemológicos que estabelecem as relações entre crença e

conhecimento a respeito do que é ensinar e aprender uma língua estrangeira. Esses princípios

subjazem toda a Operação Global (CF. ALMEIDA FILHO, 1993) de ensinar e aprender línguas e

estão presentes desde a formação inicial e durante a formação continuada.

Então, nesta instituição de ensino e aprendizagem de línguas compreendemos a educação como um

processo que é construído pelos diferentes atores envolvidos, que é sócio-histórica, que é

transmitida em várias linguagens, posturas, condutas, comportamentos e modelos de

ensino-aprendizagem, usando o conhecimento e percepção didática para escolher o que é mais

apropriado para o aluno, respeitando as singularidades e aspectos típicos e atípicos em uma sala de

aula. Assim, embora busquemos a abordagem comunicativa como eixo-orientador das ações

pedagógicas desta instituição de ensino, não exclui a abordagem gramatical por entendermos que

uma dimensão complementa a outra e amplia as possibilidades do desenvolvimento da linguagem



de maneira coesa, coerente, apropriada, dinâmica e eficaz.

Este Projeto Político Pedagógico está em consonância com o princípio de respeito ao

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas como está expresso no título II do artigo nº 3º do

inciso III da LDB (lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). Desta forma, embora busquemos focar

no ensino comunicacional de línguas fomentamos as discussões, os debates e reflexões a respeito de

diferentes ideologias, filosofias de ensino-aprendizagem, abordagens e perspectivas pedagógicas

diversas. Assim respeitamos o tempo, o ritmo, o ponto de vista e a escolha metodológica, as

crenças, a filosofia de ensino e a abordagem de cada profissional como estabelece a Constituição de

nosso país que preza pela democracia e um Estado de Direito. O alcance de ações pedagógicas

coerentes deve ocorrer por meio de discussões respeitosas, cursos de formação continuada, de

reuniões formativas e reflexivas, mas não por meio de imposição quer seja dos pares, da direção, da

coordenação ou de quaisquer outros agentes.

Os princípios norteadores neste Projeto Político Pedagógico são também harmônicos com o

que dispõem as legislações vigentes referentes ao ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras

como: a LDB, os PCN, as Orientações Pedagógicas e o Currículo em Movimento. A LDB (1996)

dispõe em seu artigo nº 32 e inciso III que o ensino fundamental deve buscar “o desenvolvimento da

capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a

formação de atitudes e valores”. Ainda, O PCN, por exemplo, orienta que o processo de ensino e

aprendizagem deve colocar o estudante no centro e, portanto, todo o processo de aprendizagem de

línguas deve contribuir para a construção do aluno como sujeito do discurso tornando-o capaz de

agir no mundo por meio da palavra em língua estrangeira em várias habilidades comunicativas

(PCN, 1998).

O Currículo em Movimento do DF (GDF, 2014) amplia o potencial de ensino de línguas ao

propor um ensino que não se restringe a língua pela língua em si, distante da realidade social local e

global do sujeito, mas também a (re) construção da identidade do aprendiz e do seu

desenvolvimento comunicacional como atesta o excerto a seguir (PCN, 1998; p. 29),

Para circular na língua estudada, temáticas relativas à educação ambiental, consciência

familiar, respeito ao próximo e valorização da própria identidade, assim como a apreciação de

costumes e valores de outros povos poderão contribuir para o referido desenvolvimento

comunicacional do aprendiz. A opção por determinada área no currículo se expressa, sobretudo,

pela função social requerida dela no contexto em que se insere.

Para desenvolver os princípios propostos pela equipe deste estabelecimento de ensino os

profissionais devem usar diferentes estratégias, recursos e ferramentas para atender à diversidade de

modos de aprender e para que o foco seja o aluno como orienta o Currículo em Movimento do DF.

Torna-se então necessário também buscar ressignificar o objeto de aprendizagem para os contextos



possíveis, de forma a fazer com que o educando aprenda a relacionar teoria com temas da realidade

que se apresenta, ou seja, não estabelecer aprendizagem estanque, com prazo de validade, mas

dinâmica tal qual é a vida moderna deste século.

As práticas pedagógicas e crenças que fundamentam as ações e decisões administrativas no

CILT são principalmente as ações que o professor tem em sala de aula, como reflexo da sua

concepção de aprendizagem e vem desde o planejamento da aula, a rotina de sala de aula,

orientação sobre a conduta do aluno em sala de aula e o tipo de relação entre o professor e aluno.

Portanto, dentre os princípios filosóficos e epistemológicos que norteiam a práxis no CILT,

destacam-se os seguintes:

- Ensino baseado na abordagem comunicativa, para o ensino de línguas estrangeiras e no

desenvolvimento das competências e habilidades do educando que considerem a aprendizagem

intercultural;

- A apropriação do conhecimento pelo aluno será trabalhada por meio do desenvolvimento

das seguintes habilidades para a comunicação efetiva em língua estrangeira: a compreensão e a

produção oral e escrita;

- A metodologia por meio de projetos apoiará o desenvolvimento da dinâmica curricular;

- Os componentes curriculares são trabalhados visando respeitar as diferentes faixas etárias

dos alunos e considerando seu conhecimento;

- Estímulo à valorização do espaço físico da escola tendo os alunos como aliados e

colaboradores no que se refere à manutenção e ao zelo dos recursos materiais da escola;

- Busca da harmonia e interação entre todos os segmentos, promovendo a consciência de

trabalho em equipe para um ambiente profissional saudável, harmônico e de excelência;

- Promoção da integração com a comunidade escolar por meio de projetos participativos e de

voluntariado;

- A interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a contextualização e a aprendizagem

significativa no desenvolvimento dos componentes curriculares;Estratégias de prevenção ao

bullying, do respeito às diferenças, da promoção do desenvolvimento sustentável e da aprendizagem

intercultural;

- Promoção de um ambiente acolhedor que favoreça a inclusão de ANEE (Alunos Portadores

de Necessidades Educacionais Especiais).

Tais princípios aqui declarados estão em consonância com todas as legislações que dizem respeito à

educação em nosso país (PCN, LDB, PNE, Constituição, etc.) assim como o segundo objetivo do

milênio que propõe “A educação básica e de qualidade para todos” (Edgar Morin) de acordo com a

Organização das Nações Unidas em 2005, com a meta a ser alcançada até 2015. Especificamente,

no que diz respeito ao combate ao bullying, as estratégias de prevenção devem privilegiar ações

formativas e de conscientização ao invés de ações punitivas conforme propõe os incisos I; II; III;



IV; V; VI; VII; VIII e IX do Artigo da lei 13.185, de 06 de novembro de 2015.

Entretanto, não basta que as ações educacionais estejam respaldadas pela legislação em

vigor. É necessário também que a escolha e análise dos cursos de formação continuada, dos

recursos e materiais com insumo de ensino, discussões, reuniões pedagógicas potencializam a

formação de profissionais éticos, autônomos e críticos para que se rompa com ações mecânicas,

repetitivas e uma compreensão simplista do processo de ensino-aprendizagem. Esses princípios só

podem ser alcançados em um ambiente democrático de respeito à diversidade de pensamentos,

atitudes, valores e crenças que favorecem experiências educacionais formativas ricas definidas por

John Dewey (1933,

p. 17) como, “(...) essa experiência inteligente, em que participa o pensamento, através do qual se

vêm a perceber relações antes não percebidas”.

Assim, por experiência educativa nesta instituição, compreendemos o conjunto de ações

renovadas com o intuito de superar situações complexas educacionais que, embora logrem

resultados muitas vezes inesperados ou indesejáveis, propiciam a renovação de atitudes, percepções

ou conhecimentos.

Nesta linha, para alcançarmos os objetivos propostos aqui, faz-se necessária uma

coordenação conjunta que prioriza a formação continuada ao invés de reuniões prioritariamente

informativas. Logo, a coordenação coletiva busca discutir a prática diária da equipe docente,

visando a melhoria do processo ensino-aprendizagem o planejamento e avaliação as ações

pedagógicas realizadas. Assegura ainda que todo processo relativo ao trabalho pedagógico esteja de

acordo com o projeto político e pedagógico da escola.

No novo contexto em que vivemos de “Ensino mediado por tecnologia” desde o ano de 2020, onde

precisamos nos adequar ao novo modo de ensinar e aprender. Os professores, coordenadores,

supervisores e diretores do Centro interescolar de línguas de taguatinga em consonância com os

documentos da SEDF que norteiam e direcionam nossas ações pedagógicas preconizam que as aulas

deverão acontecer no seguinte formato: As aulas acontecem na plataforma Google CLassRoom.

Uma aula será síncrona utilizando a ferramenta Google meet ou outra plataforma de

videoconferência, terá no mínimo 40m de duração, preferencialmente gravada para que

oportunizemos o aluno que não tem acesso no momento em que a aula acontece assistir em um

momento posterior, ou, caso não seja gravada que tenha um material de apoio sobre o conteúdo

visto em aula para que o aluno não seja prejudicado e consiga assim acompanhar e realizar as

atividades propostas e a outra aula assíncrona com atividades na plataforma. O professor deverá

responder no mural da sala os questionamentos dos alunos até no máximo 48h ( não contando o

final de semana). Os estudantes que não possuem meios tecnológicos para assistirem as aulas e

solicitarem atividade impressa, a entrega será realizada a cada 15 dias ( calendário definido para o



1º semestre de 2021). O professor irá pegar o material, fazer a correção e os devidos apontamentos

para devolver as atividades com o feedback  ao aluno na entrega seguinte.

– OBJETIVOS

6.1 Objetivo Geral

Ao se reportar aos CIL, o Art. 320 do Regimento Escolar destaca que a escola deve ter como

objetivo geral “propiciar condições para que o estudante desenvolva, de forma colaborativa, a

proficiência em espaços/tempos de aprendizagens diversos”. O Art. 321 estabelece os seguintes

objetivos específicos:

I. proporcionar ambientes de interação entre os diferentes sujeitos envolvidos na aprendizagem

da língua estudada;

II. promover interface entre as culturas de diferentes línguas;

III. promover projetos específicos que envolvam o uso de diferentes línguas em contato com

manifestações estéticas variadas;

IV. selecionar, sistematizar e socializar conhecimentos que contribuam para a formação de

sujeitos críticos e participativos.

Nesse cenário, o Projeto Pedagógico do CILT tem como objetivo geral: promover práticas

educativas voltadas para o domínio de uma língua estrangeira moderna e para a aprendizagem

intercultural e cidadã dos estudantes.

6.2 Objetivos Específicos

- Oferecer aos alunos da Rede Pública de Ensino do DF e comunidade um curso de língua

estrangeira moderna: inglês, francês, espanhol e/ou japonês;

- Desenvolver o ensino de LEM por meio de atividades didático-pedagógicas que aprimorem

as habilidades de compreensão e produção oral e escrita nos idiomas estudados;

- Buscar cooperação com demais instituições de ensino de educação básica ou superior a fim

de aprimorar o processo de ensino - aprendizagem de alunos, professores e comunidade;

- Promover intercâmbio e parcerias com representações estrangeiras sediadas em Brasília;

- Estreitar a relação entre escola e comunidade (famílias);

- Buscar parcerias com empresas e instituições a fim de promover eventos que facilitem e

propiciem o intercâmbio educativo-cultural;

- Conscientizar o aluno da necessidade de convivência respeitável e amistosa com os

portadores de necessidades educacionais e especiais.

- Estudar a língua como um instrumento para a comunicação;

- Aproximar o conceito de língua à cultura e a realidade;



- Proporcionar a execução de projetos pedagógicos tanto para fins comunicativos quanto

socioculturais.

- Engajar a família dos alunos e toda a comunidade escolar no processo de ensino-aprendizagem.-

CONCEPÇÕES TEÓRICAS

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica (GDF, 2014), “O ensino e a

aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna (LEM), tem como propósito o desenvolvimento do

educando para a construção do exercício da cidadania e para a qualificação para o mundo do

trabalho, seja ele no âmbito do exercício profissional ou acadêmico. O ensino de outras línguas

contribui para o aprimoramento pessoal, formação ética e desenvolvimento da autonomia intelectual

e do pensamento crítico do estudante”.

Desse modo, as fundamentações teóricas relacionadas às práticas pedagógicas de ensino de

Língua Estrangeira Moderna, de forma resumida são:

- O uso da língua como comunicação genuína caracterizada por práticas sociais significativas e reais

- O ensino comunicativo não toma as formas da língua descritas na gramática como norma

suficiente para organizar as experiências de aprender uma segunda língua, mas sim as unidades de

ação feitas com linguagem como organizatórias das amostras autênticas de língua-alvo que se vão

oferecer ao aluno-aprendiz (ALMEIDA FILHO, 1993).

- As teorias do Círculo de Bakhtin, que concebem a língua como discurso, enquanto prática

social constituído no contexto sócio-histórico em constante transformação. A linguagem é um

sistema de interação oral ou escrita, no qual a língua é concebida como discurso e o sentido da

linguagem está no contexto de interação verbal: “a língua em sua integridade concreta e viva”

(BAKHTIN,1997, p. 181).

- Para Bakhtin (1992), o texto é a materialização de um enunciado e é entendido como

unidade contextualizada da comunicação verbal. Assim, o ensino se pauta tendo como ponto de

partida o texto, que é uma unidade de sentido e se apresenta em gêneros textuais discursivos, que se

apresentam no tempo segundo as atividades humanas: textos do cotidiano, científico, literário,

publicitário, midiático, etc.)

As metodologias adotadas em sala de aula e nos projetos com os estudantes devem partir das

experiências cotidianas, nas quais os professores podem criar situações que trabalhem os conteúdos

de modo a considerar a realidade social. Dessa forma, dramatizações, músicas, experiências

gastronômicas, visitas a museus e exposições, sítios históricos, intercâmbios, videoconferências e

outras experiências pedagógicas ativas devem ser vistas pelo professor como uma forma de tornar o

aprendizado da segunda língua uma atividade prazerosa e enriquecedora educacional e

culturalmente. Nesse contexto, seguindo as orientações de concepções, fundamentações teóricas, o

currículo e a avaliação devem se afinar ou se alinhar para cumprir os objetivos educacionais e a



função social do CILT.

No CILT adotamos o livro didático para os cursos de inglês, espanhol, francês e japonês,

sendo de extrema importância a aquisição do material original pelo estudante.

- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

O trabalho pedagógico da escola é realizado a partir de ações articuladas entre os seguintes

setores: direção/supervisão pedagógica, coordenação pedagógica, orientação educacional e sala de

recursos. Apesar da articulação, cada setor tem funções específicas que se complementam. Cabe

destacar, que as coordenações coletivas são espaços estratégicos no processo de planejamento,

avaliação e aperfeiçoamento da proposta pedagógica da escola. A seguir, podemos destacar as

funções mais específicas de cada setor:

Conselho Escolar: Deliberações referentes à aprovação das propostas pedagógicas e financeiras da

escola;

Direção/supervisão (administrativa/pedagógica): articulação de todos os segmentos da escola para

elaboração/implantação e avaliação das ações da PP; condições para o pleno funcionamento das

atividades propostas pelo coletivo da escola; criação de parcerias com instituições externas;

aproximação da escola com a comunidade; garantia dos direitos de estudantes e servidores;

acionamento das redes de proteção dos direitos das crianças e adolescentes ou outros órgãos

responsáveis; representar a escola em eventos e/reuniões sobre assuntos referentes ao CILT; gestão

administrativa e financeira da escola. Cabe ao supervisor pedagógico o papel de auxiliar a direção, a

coordenação e a orientação educacional no processo de execução e acompanhamento da PP, criando

espaços favoráveis para isso e estimulando a participação de todos;

Coordenação Pedagógica: criar espaços na formação individual e coletiva com os professores para

que sejam adotadas novas metodologias de ensino em sala de aula ou em projetos desenvolvidos na

escola. Cabe aos coordenadores da escola a função de promover espaços de aprendizagem

continuada dos professores nas coordenações individuais e coletivas, no sentido de apoiar

integralmente o desenvolvimento de projetos e práticas inovadoras docentes que contribuam para a

melhor aprendizagem dos educandos - sempre em consonância com a supervisão pedagógica da

escola.

Orientação Educacional: atuação como elo de integração entre escola e comunidade, auxiliando a



direção, a coordenação, sala de recursos e os professores em projetos e atividades que contribuam

para o desenvolvimento educacional dos estudantes. De acordo com o Plano Distrital de Educação

do Distrito Federal (GDF, 2015), referente ao período de 2015 a 2025, cabe à Orientação

Educacional, atuar “no espaço/tempo nível escola, na assessoria ao trabalho pedagógico, com o

objetivo de contribuir para a superação das dificuldades apresentadas pelos estudantes e famílias”.

Nesse sentido, o orientador educacional deve promover e/ou contribuir com ações pedagógicas

articuladas que atendam o aluno individual e coletivamente.

Sala de Recursos: O atendimento oferecido pela Sala de Recursos é feito em turno inverso ao da

escolarização, sem substituir as classes comuns. A função desse serviço é, conforme o Regimento,

“(...) identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as

barreiras para a plena participação dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, considerando

suas necessidades específicas. ” (DISTRITO FEDERAL, 2009, p. 29). Dentre as atribuições dos

professores do Atendimento Educacional Especializado - AEE - ainda de acordo com aquele

Regimento, encontram-se as seguintes: conduzir o atendimento educacional especializado,

atentando para a “(...) funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade

na sala comum”; fazer a orientação de professores e famílias quanto à “participação dos alunos nas

atividades escolares” e quanto aos recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados por ele.

(DISTRITO FEDERAL, 2009, p. 30)

7 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CILT

CURSO PLENO

CICLO I CICLO II CICLO III

1A 2A 3A

1B 2B 3B

1C 2C 3C

1D 2D 3D

CURSO ESPECÍFICO

CICLO I CICLO II CICLO III

E1 E3 E5



E2 E4 E6

O ensino e a aprendizagem da língua estrangeira cumprem papel especial quando educam

para a cidadania e para os direitos humanos, quando educam para a sustentabilidade e, também,

para a diversidade. Posto isso, a Organização Curricular pressupõe um currículo vivenciado e

construído a partir do cotidiano escolar, sendo imprescindível a organização do trabalho

pedagógico, fruto da utilização de estratégias didático-pedagógicas inovadoras e desafiadoras, tendo

por suporte o contexto no qual aluno e escola estão inseridos.



Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), constitui-se como direito de

todo cidadão a aprendizagem de uma língua estrangeira moderna (LEM), juntamente com a língua

materna. Dessa forma, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei n. 9.394 de

1996) tornou o ensino de LEM obrigatório desde o ensino fundamental (anos finais). De acordo

com o Currículo em Movimento da Educação Básica, o ensino e a aprendizagem de LEM tem como

propósito o desenvolvimento do educando para a construção da cidadania e para a qualificação para

o mundo do trabalho, seja ele do âmbito do exercício profissional ou acadêmico. O ensino de outras

línguas contribui para o aprimoramento pessoal, a formação ética e o desenvolvimento da

autonomia intelectual e do pensamento crítico do estudante.

Desse modo, o CILT adota critério de escolhas de metodologias que são definidas conforme

orienta a legislação vigente e a tradição dos CILS seguindo as vertentes mais atuais do ensino de

língua estrangeira. De maneira que abordem temas transversais, interdisciplinares e

multidisciplinares, principalmente em Cidadania, Sustentabilidade, Diversidade e Direitos

Humanos. Além de estratégias referentes aos objetivos do final do ciclo/nível e a linguagem

apropriada para a faixa etária dominante, que é constituída de adolescentes e jovens adultos. Com

isso, o vocabulário e o tema trabalhados devem ser atraentes para eles e servirem como uma ponte

para a pesquisa e a crítica do assunto como cidadão do mundo.

O CILT, desde a sua criação, procura trabalhar com metodologias de LEM que sejam atuais

e que visem, além da comunicação no idioma estrangeiro, estimular o aluno de forma integrada e

global. No tocante aos temas transversais, interdisciplinares e multidisciplinares, o CILT estimula o

desenvolvimento de temas contextualizados através de projetos trabalhados durante o semestre em

conjunto com alunos e professores. Vale ressaltar que, no desenvolvimento dos projetos, os alunos

vão além da pesquisa: eles buscam a melhor linguagem para a apresentação dos temas, de modo a

integrar a matéria aprendida articulando cultura, história e sociedade. Valorizando sua própria

identidade e utilizando novas tecnologias para isso.

No CILT, estão presentes os currículos Específico e Pleno, sendo cada um deles divididos

em níveis/ciclos. O currículo Específico compreende os níveis E1, E2, E3, E4, E5 e E6; já o

currículo Pleno compreende três ciclos subdivididos em níveis, quais sejam: Ciclo I (1A, 1B, 1C e

1D), Ciclo II (2A, 2B, 2C e 2D) e Ciclo III (3A, 3B, 3C e 3D). Os Ciclos estão articulados em uma

perspectiva de unidade, progressividade e espiralização.

Almeida Filho (1987) “sustenta que o ensino de línguas deve criar ambientes adequados para o uso

da língua a fim de favorecer o processo de aquisição muito mais do que o da aprendizagem. ”

No estudo da língua, portanto, a construção do aluno como sujeito do discurso relaciona-se ao

desenvolvimento de sua capacidade de agir no mundo por meio da palavra em língua estrangeira em

várias habilidades comunicativas (PCN, 1998). Os conteúdos, estratégias e avaliações são



organizados com foco no que o aluno será capaz de realizar ao término de cada nível/ciclo de

estudo. E, caso o aluno não alcance os objetivos previstos – não necessariamente nota satisfatória,

mas sim a aprendizagem e aquisição da língua em si–, não estará apto a avançar para o próximo

nível.

O Currículo Pleno, Ciclo I (atende alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) atende 91

turmas, com um total de 1.747 alunos (um mil setecentos e quarenta e sete); Ciclo II (atende alunos

do ensino fundamental e médio) com 87 turmas, num total de 1.568 (um mil quinhentos e sessenta e

oito) alunos. O Ciclo III (alunos que estudam o ensino fundamental e médio) atende 64 turmas,

totalizando 1.208 (um mil duzentos e oito) alunos.

O Currículo Específico atende à alunos do ensino médio, Educação de Jovens e Adultos e

comunidade, e divide-se em dois ciclos: Ciclo I, com níveis de E1 a E3, possui 45 turmas, com um

total de 935 (novecentos e trinta e cinco) alunos; o Ciclo II, com nível de E4 a E6, possui 31 turmas,

totalizando 564 (quinhentos e sessenta e quatro) alunos.

A escola possui um número pequeno, mas significativo, de alunos adultos e acima de 45

anos de idade. Alguns passaram a pertencer ao segmento comunidade ao concluir o ensino médio,

ou fizeram EJA: II e III segmentos. Esse percentual está em torno de 8% do total de alunos

matriculados. Essas informações se tornam relevantes para justificar as necessidades específicas dos

CIL em relação a equiparação com os demais estabelecimentos de ensino quanto ao número de

servidores, ao número de pessoal na direção da escola, ao cumprimento de metas e prazos

estabelecidos que normalmente se pautam na dimensão da escola regular e na dinâmica de

funcionamento e rotina escolar das escolas regulares, que não possuem uma rotatividade de alunos 3

(três) vezes por turno, como exemplo de diferença significativa que traz consigo outras exigências

de quando se tem uma única saída e uma única entrada por turno.

11. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO

PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM.

O Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga, seguindo as orientações do currículo em

Movimento e as Diretrizes para a avaliação da SEEDF, adota a concepção de Avaliação Formativa

das aprendizagens. A avaliação formativa no ensino de línguas estrangeiras é idealizada como uma

ação interativa, cotidiana e diagnóstica que busca estratégias diversificadas para promover a

qualidade do processo de ensino-aprendizagem, ressalta os aspectos sociolinguísticos e culturais,

dentro de uma visão de letramento, que prioriza a interação comunicacional, através de atividades

em grupo, de projetos multidisciplinares que abordam temas transversais de forma contextualizada,

de pesquisas, mesclando arte, cultura e novas tecnologias.



Assim, há a possibilidade de proporcionar uma menor ênfase no ensino e uma maior



priorização da aprendizagem. Prioriza-se uma formação que possibilite uma concepção universal do

saber ser para saber transformar.

Segundo as Diretrizes para Avaliação da Aprendizagem do Distrito Federal (2013), avaliar é

“uma ação dialógica e participativa que leva em conta as diferenças individuais e socioculturais,

vislumbrando a construção contínua e interdisciplinar do êxito dos educandos”1. Ainda, de acordo

com as Diretrizes, no decorrer dos semestres, deve ser ofertado ao aluno uma avaliação

diversificada, utilizando-se vários instrumentos avaliativos, não sendo permitida uma única forma

como critério de aprovação ou reprovação. Como possíveis mecanismos têm-se: observações,

relatórios, pesquisas, testes/provas interdisciplinares e contextualizadas, entrevistas, fichas de

acompanhamento, auto avaliação, dramatizações, portfólios, apresentações de projetos e seminários.

Os instrumentos avaliativos e a metodologia estão comprometidos com a dinâmica construtivista e

sociointerativa do conhecimento. Em outras palavras, há uma construção significativa,

diversificada, dialógica, reformuladora de hipóteses e criativa que suscita a motivação do educando

a construir seu aprendizado mediado pela ação reguladora do professor. Para Almeida Filho (2007),

O professor deve buscar:

(...) propiciar experiências de aprender com conteúdo de significação e relevância para a prática e

uso da nova língua que o aluno reconhece como experiências válidas de formação e crescimento

intelectual e representar temas e conflitos do universo do aluno na forma de problematização e ação

dialógica. (p. 37)

A progressão continuada das aprendizagens demanda um fazer e refazer constante. Deve

haver um acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos por meio de avaliação realizada

permanentemente, o que viabiliza o repensar do trabalho, a busca de novos caminhos e a melhoria

do atendimento às necessidades evidenciadas.

Concebemos a avaliação como um instrumento fundamental do processo de ensino-

aprendizagem, que visa a orientar as ações pedagógicas do docente de LE, no sentido de que os

alunos venham a aprender de forma efetiva os conteúdos a serem aprendidos. Desse modo, a prática

pedagógica avaliativa deve ocorrer ao longo do processo de ensino-aprendizagem, em que ela venha

a ser o ponto de referência para o planejamento e replanejamento das atividades a serem executadas

pelo professor, por isso, ponderamos que a avaliação formativa é a mais adequada, pois ela é capaz

de formar alunos autônomos e responsáveis pelo seu próprio processo de ensino-aprendizagem e

por sua vez, o docente tem o papel de mediador capaz de fornecer subsídios teóricos e estratégicos

para que os discentes se envolvam de forma qualitativa, posto que a avaliação formativa coloca o

docente de LE como um observador atento ao processo de aprendizagem dos alunos.

1 Diretrizes para a Avaliação da Aprendizagem do Distrito Federal



Assim, o processo avaliativo contará com a participação da equipe gestora, do SOE, da Sala

de Recursos, dos coordenadores, dos professores e alunos. As observações, intervenções e

estratégias adotadas deverão ser registradas no diário de classe e em outros instrumentos, como, por

exemplo, o portfólio e as fichas de acompanhamento que podem ser anexados aos arquivos

referentes ao aluno.

O processo avaliativo do Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga tem como princípios

norteadores dois tipos de avaliação: a formativa e a somativa. A partir da concepção de avaliação

formativa fundamentam-se as estratégias por meio das quais se objetiva a avaliação contínua – de

acordo com a qual o professor deve considerar todas as atividades pedagógicas desenvolvidas pelo

aluno, bem como suas atitudes de convívio na ambiência escolar e nível de comprometimento para

com o desenvolvimento coletivo e individual no processo de ensino e aprendizagem ao longo do

semestre letivo.

Com relação à avaliação somativa, há instrumentos de prática avaliativa de modo que ao

aluno compete desenvolver avaliações escritas e orais – nas quais estão compreendidas provas

escritas e verificações orais, assim como também redações, atividades escritas, atividades orais,

apresentações orais e projetos orais e de literatura. Todos estes instrumentos e estratégias avaliativas

acontecem sistematicamente ao longo dos dois bimestres que compõem o semestre letivo que,

quando concluído, representa o término de um nível dos três ciclos que perfazem os cursos de

inglês, francês, espanhol e japonês atualmente oferecidos no Centro Interescolar de Línguas de

Taguatinga. Ainda sobre a avaliação somativa, o corpo docente - após diversas discussões coletivas

- deliberou conjuntamente a pontuação no que tange às avaliações escritas e orais, conforme

constam do mapa de desempenho vigente.

11.1 Atividade Interventiva: Recuperação Processual.

A atividade interventiva é realizada semanalmente, com uma carga horária de 1h40 minutos

no diurno e 1h20 minutos no noturno, o que se refere ao cumprimento da carga residual dos

professores. Essa atividade de avaliação processual contribui para o desempenho dos estudantes ao

longo do semestre.

O objetivo da recuperação processual é promover a recuperação efetiva ao longo do

semestre. O professor irá convocar o aluno para as aulas de recuperação quando perceber que o

rendimento do aluno não está bom e que o mesmo não está conseguindo acompanhar as aulas e as

atividades escritas e orais. Não necessariamente, estas convocações acontecerão após as primeiras

avaliações. Estas aulas de recuperação serão formalizadas através de aulas, tira-dúvidas, exercícios

escritos e orais. Atividades estas que podem substituir as menções baixas ou não. O critério a ser

adotado será uma decisão do professor. Contudo, as avaliações escritas e orais serão as únicas



menções que não poderão ser substituídas. Ainda assim, caso não tenha obtido êxito, o aluno poderá

ser reprovado e não haverá



recuperação final, ou seja, aquela avaliação escrita final não será mais realizada. O aluno terá que se

esforçar durante o semestre para recuperar a nota. O passo a passo para os professores e alunos são

os seguintes: Convocação do aluno, Atividades, Lançamento e Resultado Final, todos

exemplificados com o anexo logo abaixo.

A justificativa da recuperação processual ser feita ao longo do semestre é pela razão de evitar um

maior número de reprovação e evitar um baixo rendimento nos semestres seguintes. É notório que

as recuperações com provas escritas após as avaliações finais, não comprovam nada e não ajudam o

aluno para seu melhor desenvolvimento e ensino aprendizagem no decorrer do seu curso. Portanto,

o CILT não oferecerá a recuperação única final.

11.2 Justificativa de Faltas.

O CILT segue o regimento das escolas públicas do Distrito Federal, no tocante a justificativa de

faltas, além do que já prevê o regimento observa-se a necessidade de inclusão de avós, visto que de

acordo com a realidade da nossa comunidade muitos estudantes vivem em lares onde os avós que os

criam, então serão aceitos tanto para atestado de acompanhamento quanto no caso de óbito.

No novo contexto de pandemia todas as presenças serão registradas como PI ( presença indireta) e

os alunos que pegam atividade impressa ou realizam as atividades na plataforma, todos recebem PI

no diário de classe.

12 - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

A PP do CILT é o resultado de uma construção cotidiana e contínua do coletivo da escola,

portanto, carrega em si as características de inacabado e flexível. Os projetos são implantados,

avaliados e “corrigidos” durante o ano letivo, criando espaços para que a escola renove suas práticas

pedagógicas ao longo do processo. O ano de 2017 marcou a história do CILT em várias frentes,

abrindo novas parcerias e fortalecendo as redes com as famílias, o que se comprova por meio da

reabilitação da Associação de Pais e Mestres (APAM), das novas eleições para o Conselho Escolar,

dos encontros de pais e de outras ações que visam a aproximação da escola com a comunidade por

acreditar que essa seja a alternativa mais viável para uma educação cidadã de qualidade,

continuando assim no ano de 2021. Lembrando ainda a busca ativa que mobiliza toda a escola na

tentativa de não deixar nenhum aluno de fora, fazemos lista com as informações disponibilizadas

pelos professores com os alunos que não estão ativos na plataforma, enviamos e-mail para as

famílias e quando não temos retorno enviamos cartas registradas.



13 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA.

A PP será acompanhada e avaliada durante todo o ano letivo de 2021 por meio de discussões

que envolvam a participação de toda a comunidade escolar.

Com vistas ao constante aperfeiçoamento dos trabalhos desenvolvidos pelo Estabelecimento

de Ensino, neste caso, a busca da melhoria da qualidade do Centro Interescolar de Línguas de

Taguatinga – CILT faz-se necessária a prática da Avaliação Institucional:

(...) é um processo global, contínuo e sistemático, competente e legítimo, participativo, que pode

envolver agentes internos e externos na formulação de subsídios para a melhoria da qualidade da

instituição escolar. (FERNANDES; BELLONNI, p. :23)

Esse instrumento abrange os aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros e deve

contar com a participação de todos os segmentos escolares: professores, alunos, pais, servidores e

comunidade externa. Seu êxito está intimamente ligado ao primeiro e primordial requisito, para que

os resultados tragam um autoconhecimento fiel à realidade da escola. A sua organização dar-se-á da

forma mais abrangente, de modo que sua aplicação atinge profundamente a dimensão dos diversos

segmentos escolares. Dessa forma, a tomada de decisões certamente proporcionará, se for o caso,

mudanças nas dimensões administrativa, física e pedagógica de toda a instituição.

E ainda, mais do que toda escola construir a avaliação, a mesma deverá ser caracterizada e

principalmente constituída por toda a instituição em sua globalidade e com o maior envolvimento

possível de seus membros. Todos os resultados das avaliações da PP serão registrados por meio de

Ata e divulgados periodicamente.

14 – GESTÃO FINANCEIRA

O Centro de Línguas de Taguatinga dispõe dos seguintes recursos:

PDAF: Programa de Descentralização Administrativa e financeira do Governo Distrital.

O PDAF é usado em despesas de custeio, como: Aquisição de materiais pedagógicos, inclusive

jogos, aquisição de materiais para realização de projetos constantes no Projeto Político pedagógico.

Contratação de mão de obra para manutenção e correção nas instalações físicas da escola.

Contratação de contador, pagamento de serviços gráficos, aquisição de materiais classificados como

permanente e necessário ao desenvolvimento de atividades administrativas e pedagógicas.

APAM – CILT: A associação de Pais, Alunos e Mestres do Centro Interescolar de Línguas de



Taguatinga, é uma entidade constituída sob a forma de associação, dotada de personalidade jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, com sede à QSB 02 área especial 2/3, Taguatinga, Distrito

Federal, criada para atuar junto ao Centro Interescolar de Línguas Taguatinga, em 19 de maio de

1990, integrada por membros da Instituição de Ensino e comunidade, regida por estatuto.

O principal objetivo é integrar a escola, família e comunidade e o poder público buscando o

desempenho mais eficiente do processo educativo.

Na busca por desenvolver ações efetivas como aquisição de recursos para participação de alunos e

professores em fóruns, como custeio de passagens e outros gastos financeiros, fez-se necessário a

revitalização da APAM-CILT no ano de 2019, com ações mais participativas da comunidade escola.

Porém no ano de 2020/2021 estamos com a APAM-CILT sem captação de recursos.

Quem Administra e fiscaliza os recursos:

CAIXA ESCOLAR: Pessoa jurídica que administra o recurso do PDAF, após firmar termo de

cooperação com a Secretária de Educação, elabora, juntamente com a escola e os membros do

Conselho Escolar, a ata de prioridades, destacando os projetos que serão desenvolvidos e a

distribuição dos valores recebidos. Os pais e alunos também são participantes na escolha das

prioridades de gastos da escola, por meio dos seus participantes que integram o órgão citado.

A unidade executora tem o dever de prestar contas, encaminhando as informações aos

órgãos da Secretária de Educação responsáveis pela análise do procedimento de prestação de

contas.



15 - PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DO CILT.

SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA

Tabela 5:

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR(ES)
RESPONSÁVEL(IS)

AVALIAÇÃO DO
PROJETO

E NO PROJETO

CLUBELEM Conversar com nativos
a língua alvo.

- Realizar o evento etapa por
etapa – contatar palestrante
e organizar LIVE, convidar
a comunidade escolar, etc.
-

SOE/COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA

Promove o ensino da língua
alvo e interação entre
palestrante e aluno.

Inclusão Escolar no CILT

- Promover o acesso, a
permanência e o sucesso dos
alunos com necessidades
educativas especiais no CILT.

- Sensibilizar a
comunidade escolar,
compreender e reconhecer
o outro como pessoa
diferente.
- Inserção no
mercado de trabalho.
- Desenvolver cidadão plenos.

- Professoras Patrícia
Diniz

- Apresentação para
toda a comunidade
escolar.
- Reunião de pais
com as professoras da
Sala de Recursos.

Desenvolvimento da
Linguagem frente às
diferentes situações

Preparar os alunos atendidos
pela Sala de Recursos do CILT
para apresentações orais, além
das situações cotidianas

Passo a passo de como
fazer uma boa
apresentação; Como se
portar ao falar; Estratégias
de oratória ; Marketing
Pessoal

- Professoras Patrícia
Diniz e Vanessa
Jardim.

- Ao final de cada
semestre em reunião
coletiva.com os
professores
- Avaliação do
desenvolvimento dos
alunos



-



PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR(ES)
RESPONSÁVEL(IS)

AVALIAÇÃO DO
PROJETO

E NO PROJETO

Festival Internacional

Demonstrar ao aluno a
importância da língua
estrangeira no processo de
compreensão das diversas
realidades ao redor do mundo
entre outros.

Pesquisa e apresentação dos
aspectos culturais,
gastronômicos, geográficos e
históricos dos países
escolhidos.

Profº Lenoir Lameira.

- Avaliação
contínua ao longo do
processo.
- Cumprimento pelo
aluno de todas as etapas
sugeridas pelo professor.

-

Valorização dos Servidores
da Carreira de Assistência e
da Carreira Magistério

Resgatar a auto-estima dos
servidores da Carreira
Assistência e da Carreira
Magistério da Escola.

- Formação para professores e
servidores do CILT. Coordenações

Promover o enriquecimento
da língua estrangeira de
professores e servidores do
CILT.

Projeto Monitoria
Voluntária na Sala de
Estudos

- Fortalecer os valores e
o vínculo na convivência
coletiva, ampliando a
cooperação e o respeito
mútuo, por meio de aulas
semanais e encontros
extraclasse com monitores
voluntários
- Proporcionar aos
alunos do CILT reforço
escolar, por meio de plantão de

- Proporcionar melhor
conhecimento das
estruturas estudadas.
- Envolver os alunos dos
níveis Intermediário /
Avançado neste processo de
atuação

Voluntária.
- Incentivar o estudo do
idioma cursado

Profa. Luciene Becale
Godoy

- desempenho dos
monitores voluntários.
- Um melhor
desempenho escolar ao final
do semestre letivo por parte
dos alunos assistidos na sala
de estudos.
- Da comunidade escolar.



dúvidas



PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR(ES)
RESPONSÁVEL(IS)

AVALIAÇÃO DO
PROJETO

E NO PROJETO

Apoio Disciplinar
-Buscar estratégias
pedagógicas que facilitem
relacionamentos, aluno/escola

Disciplinar / verificar o uso do
uniforme, emitir autorização
para a entrada em sala

Daniele Gontijo,
Marcilene Rezende,
Patrícia Nara, Selmiria
Moreira, Ana Cristina
A.R. Moreira, Janine
Alves Ferreira

Promover reuniões
pedagógicas, com equipe de
professores readaptados,
para avaliação das
atividades.

Projeto de Educação
Alimentar e Nutricional

- Oferecer aos alunos e
comunidade escolar do CILT
orientação nutricional de
maneira efetiva com
atividades de Educação
Alimentar e Nutricional.

- Oferecer lives sobre
temas relacionados com
alimentação e nutrição e
sustentabilidade de acordo
com o interesse da comunidade
escolar.
- Confecção de murais,
banners e informativos sobre
temas relacionados com
EAN e sustentabilidade.
- Postagens todas as
quartas-feiras no instagram

Ana Cristina

- Realizar avaliação
nutricional com cálculo
de IMC, nas atividades
pedagógicas da escola;
- Realizar oficinas que
incentivem uma alimentação
nutricional e saudável.

Projeto Representantes de
turma: Liderança e
Protagonismo

Estimular nossos educandos a
atuarem voluntariamente, a
fim de contribuírem para a
melhoria da comunicação e
relação entre sua turma e este
Centro de Línguas

Reuniões com o SOE na qual,
por meio de dinâmicas, vídeos
e slides, serão tratados os
seguintes temas: Trabalho
Voluntário ,Voluntariado,
Eleição e democracia.

Orientação Educacional
- Inaya de
Oliveira
Dagoberto
- Marcia
Regina do
Nascimento

No decorrer do ano
/ semestre letivo.



Projeto Alunos com
transtornos funcionais no
CILT

Desenvolver ações para
identificar, acolher e orientar a
comunidade escolar sobre os
transtornos funcionais.

- Identificar os
estudantes com transtornos
funcionais específicos no
CILT;
- Ser elo entre as
famílias e o CILT e entre o
CILT e as escolas regulares
dos alunos.

- Inaya de
Oliveira
Dagoberto
-

Durante o semestre letivo,
por meio de técnicas de
observação, fichas de
acompanhamento, feedback
com alunos, responsáveis e
docentes



PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR(ES)
RESPONSÁVEL(IS)

AVALIAÇÃO DO
PROJETO

E NO PROJETO

Projeto Cultura de Paz –
Educação para Vida

- Estimular a
percepção e valorização da
vida;
- Fortalecer práticas positivas;
- Contribuir para a
formação de cidadão éticos e
conscientes de seu papel social

- Eventos e confecção de
materiais dos temas inseridos
no contexto da autoestima,
diversidade, saúde, combate
ao bullying e prevenção do
suicídio;
- Atendimentos
individuais e com as
respectivas famílias dos
estudantes

- Inaya de
Oliveira Dagoberto
- Coordenações

Monitoramento contínuo das
ações e devolutivas dos
agentes envolvidos

Semana da Francofonia

- Oferecer atividades
diversificadas de Francês na
segunda quinzena do mês
de março;
- Melhor entendimento
da cultura da Língua Francesa
nos mais variados países
falantes do idioma
incentivando o estudo de suas
culturas.

Atividades como: oficinas,
palestras, atividades culturais
artísticas sobre hábitos
franceses e curiosidades,
cinema cultural e culinária
- serão trabalhados questões
sobre Cidadania e Direitos
Humanos

Equipe pedagógica do
idioma Francês

Durante segunda quinzena
do mês de Abril, por meio
de técnicas de observação,
acompanhamento, feedback
com alunos, responsáveis e
docentes

Semana da Hispanidade

- Melhor
entendimento da cultura da
Língua Espanhola nos mais
variados países falantes do
idioma;
- Incentivar, os
participantes, o estudo de
novas culturas e o
entendimento de novo idioma

Oficinas, palestras, atividades
culturais artísticas sobre
hábitos espanhóis e
curiosidades, cinema cultural
e culinária
- serão trabalhados questões
sobre Cidadania e Direitos
Humanos

Equipe pedagógica do
idioma Espanhol

Durante o evento, por meio
de técnicas de observação,
acompanhamento, feedback
com alunos, responsáveis e
docentes





PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR(ES)
RESPONSÁVEL(IS)

AVALIAÇÃO DO
PROJETO

E NO PROJETO

Semana da Anglofonia

- Incentivar o estudo de novas
culturas mostrando o conjunto
de identidades existentes em
países falantes da língua
Inglesa

- Oficinas, palestras,
atividades culturais e artísticas,
curiosidades, cinema cultural e
culinária sobre hábitos de
comunidades que tem o inglês
como idioma oficial;
- Também serão
trabalhados questões sobre
Cidadania e Direitos
Humanos

Equipe pedagógica do
idioma Inglês

Durante o evento, por meio
de técnicas de observação,
acompanhamento, feedback
com alunos, responsáveis e
docentes

Projeto Intercâmbio Cultural

- Propiciar aos alunos a
imersão cultural em ambiente
em que o idioma é utilizado
por nativos. Dessa forma, os
alunos terão a oportunidade de
utilizar de forma prática todo
o conhecimento linguístico
adquirido durante os anos de
estudos.

- Colocar em
prática os estudos em
sala;
- Ensinar de modo
prático o espanhol
abordado no país, assim
como a diferença do
acento;
- Contribuir para o
desenvolvimento e
aprimoramento do idioma,
mostrando como a vivência
com nativo possui riquezas de
valores inestimáveis para o
aprendizado;
- Desenvolver
compreensão crítica da
realidade do país a ser
visitado;
- Estimular a
observação, socialização

- Professoras:
* Daniela Dias

Braga Jabrane,
* Márcia Maria Brito

Leite Rodrigues e
* Salma Lílian Mendes

Feitosa Gil.

Professor colaborador:
- Gilber Santos Botelho
(revisor de texto)

Durante o evento, por meio
de técnicas de observação,
acompanhamento, feedback
com alunos, responsáveis e
docentes



das ideias e interação
com todos os membros
do grupo;

Ressaltamos que todos os projetos seguem em formatos de lives no nosso canal do youtube, postagens no Instagram, interações por videoconferência e todos
recursos tecnológicos que disponibilizamos para que eles continuem acontecendo da melhor forma possível.



15. PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES
DESENVOLVIDOS NA ESCOLA.

15.1 CLUBELEM

Identificação do projeto

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE - DF

Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga - CILT

Título do Projeto: CLUBELEM-CILT - Clube de Língua Estrangeira Moderna do CILT.

Idealização: Almerinda Borges Garibaldi

(Alterações realizadas em 2017, conforme sugestões do coletivo da escola para o PPP)

Apresentação

A Educação no terceiro milênio deverá estimular e propor novos desafios aos educandos,

motivando- os a tornarem-se agentes de seu próprio aprendizado e, por consequência, elevarem a

autoestima, construindo a própria cidadania.

O Projeto "Clube de Língua Estrangeira Moderna" - CLUBELEM, estará à disposição dos alunos,

ex-alunos e professores do CILT, oportunizando lhes um momento de prática da LEM estudada ou

ensinada, assim como proporcionará socialização através de atividades pedagogicamente

enriquecedoras e ao mesmo tempo lúdicas.

Objetivo Geral

Estimular a habilidade de comunicação oral nos alunos, ex-alunos e professores de LEM do CILT

que se sentirem motivados a trabalhar a conversação em língua estrangeira de forma descontraída

buscando maior proficiência na habilidade da fala.

Objetivos Específicos

. Proporcionar aos alunos, ex-alunos e professores, prática de conversação nos idiomas Espanhol,

Francês, Inglês e Japonês, visando a aquisição de fluência.

. Oferecer aos alunos e professores participantes, oportunidade de vivenciarem atividades

pedagógicas ligadas aos aspectos culturais dos povos cujos idiomas são ministrados no CILT.

. Incentivar e propor a realização de projetos pedagógicos, sociais e/ou culturais que possam ser

apresentados e divulgados nos dias específicos das sessões do respectivo clube.

. Proporcionar informação, orientação e conscientização através de temas atuais e relevantes, que

fazem parte da realidade dos alunos, mas  que nem sempre há oportunidade de serem abordados.



Justificativa

O projeto "Clube de Língua Estrangeira Moderna" - CLUBELEM pretende ser um instrumento

pedagógico e cultural, de fácil acesso aos alunos, ex-alunos e professores de LEM do CILT. A

elaboração deste projeto acompanha as propostas sugeridas pelos Parâmetros Curriculares

Nacionais do Ministério da Educação no sentido de que sejam introduzidos nas escolas, os temas

"transversais": ética, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, saúde, trabalho e

consumo. A proposta do CLUBELEM é unir temas de relevância para a formação da cidadania à

prática da Língua Estrangeira Moderna.

Metas

. Oferecer aos alunos dos ciclos intermediário e avançado do CILT, oportunidade de

praticarem oralmente a LEM estudada.

. Oferecer aos ex-alunos do CILT, oportunidade de revisitarem a escola, participando de

atividade cultural e socializadora e ainda de praticarem oralmente a LEM estudada.

. Criar espaço para atividade sociocultural que integre escola e comunidade.

. Abrir espaço para troca de experiências entre os professores do CILT e

professores convidados.

. Conscientizar os alunos sobre a importância da implantação de projetos de interesse da

comunidade educacional do CILT.

Ações / Cronograma

O Clube de Língua Estrangeira Moderna (CLUBELEM) funcionará através de reuniões periódicas,

com pelo menos uma sessão por idioma ao longo do ano letivo.

Cada sessão terá a duração de 2 horas e meia, e estas serão realizadas preferencialmente na Sala de

Múltiplas Funções do CILT em dia e horários a serem agendados.

Manutenção / Inscrição

O Projeto conta com o apoio da APAM - CILT, sendo que é proposta uma contribuição de adesão de

cada participante, a ser definida previamente pela coordenação do projeto. As inscrições deverão ser

feitas no CILT nas duas semanas anteriores a cada sessão.

Programação Sugerida

A programação poderá ser variada no que se refere aos temas de cada sessão, entretanto, o modelo

de roteiro sugerido para cada sessão é composto de cinco diferentes momentos:



Primeiro Momento - Atividade Pedagógico-Cultural

O palestrante que será preferencialmente nativo da língua alvo em questão, apresentará ao grupo

aspectos culturais relevantes de sua cultura.

Segundo Momento - Debate

Debate sobre a apresentação do primeiro momento. A dinâmica e a moderação do mesmo será feita

pelo coordenador do CLUBELEM responsável pela sessão. Os participantes poderão esclarecer

dúvidas, sugerir, opinar e se informar melhor sobre o tema apresentado.

Terceiro Momento – Aluno talento

O nome deste quarto momento será "aluno talento". Os alunos, previamente inscritos, poderão

apresentar-se cantando, dançando, declamando, dando um depoimento sobre a vida ou o mundo de

hoje ou ainda sobre um tema que ele considere relevante, num espaço de tempo de 15 minutos. A

criatividade da apresentação ficará por conta do aluno - talento. O tema para este momento também

deverá ser preparado / ensaiado com antecedência na LEM estudada.

Quarto Momento – Momento Canção

Será o "momento canção". Todos os presentes serão convidados a cantar juntos uma música que o

convidado irá oferecer ao grupo, preferencialmente uma canção que represente o país que será

apresentado. A música será escolhida pelo convidado e preparada previamente pelo coordenador.

Momento Final

Neste momento final, haverá oportunidade de socialização entre os presentes e ainda quanto

possível a degustação de comida típica do país que foi apresentado. Aqui, os participantes já estarão

mais à vontade para se expressar em Espanhol, Francês ou Inglês, ou Japonês. A escolha do prato a

ser degustado bem como sua preparação será feita por participantes voluntários sob orientação do

Coordenador responsável pela sessão do CLUBELEM.

12 . Avaliação do projeto

Será feita ao término de cada sessão do CLUBELEM, com o preenchimento de ata ou ficha de

avaliação dos presentes.

15.2 Projeto: Inclusão Escolar no CILT: Sensibilizando para as diferenças

Identificação do Projeto

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE - DF

Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga - CILT

Título do Projeto: Inclusão escolar no CILT



Elaboração/ Execução: Vanessa Jardim e Patrícia Diniz.

Objetivo Geral:

Trabalhar a socialização, humanização e orientar alunos e professores sobre a importância da

inclusão escolar, incentivando-os a assumir uma postura mais ativa diante do processo inclusivo,

contribuindo para o desenvolvimento e construção da autonomia da pessoa com deficiência.

Objetivos Específicos

- Sensibilização de toda a comunidade escolar

- Interação social

- Compreender e reconhecer o outro como pessoas diferentes de nós

- Desenvolver cidadãos plenos pela convivência com as diferenças Favorecer a cooperação e

envolvimento entre os alunos com e sem deficiência e os demais profissionais da escola.

- Sensibilizar os alunos sobre as dificuldades e potencialidades das pessoas com deficiência.

- Promover a interação da pessoa com deficiência e o meio no qual está inserida.

- Desenvolver possibilidades interação, socialização e construção do conhecimento, de forma

a favorecer a aprendizagem e construção da autonomia de pessoas com deficiência na realização de

atividades comuns.

- Promover aceitação da diversidade evitando comportamentos preconceituosos comumente

percebidos na sociedade

Metodologia

- Apresentação do tema com esclarecimento de conceitos;

- Exibição de vídeos/filmes sobre o tema;

- Dinâmicas aplicadas com a intenção de promover vivências, reflexões e transmitir

informações sobre as deficiências.

- A pessoa com deficiência deve ser considerada como um ser integral e, portanto devem-se

valorizar suas capacidades e potencialidades. Através de oficinas, buscaremos conscientizar, aguçar

os sentidos, resgatar a afetividade e os diversos sentimentos essenciais ao cuidado e atendimento à

pessoa com deficiência, como respeito, confiança, incentivo, afeto, entre outros.

Recursos Didáticos

Vídeo;

Objetos para a dinâmica de estimulação sensorial

Lápis, caneta, borracha, caderno e cartolina;



Avaliação

A avaliação ocorrerá sistematicamente, durante todo o processo através da participação e envolvimento do

aluno. (Avaliação Alternativa)

Assiduidade

Participação

Responsabilidade

Entrosamento com os colegas

Comprometimento

Interesse

Atenção

Reciprocidade

Não há inclusão se não houver transformação e não há inclusão plena se a transformação não for contínua,

consciente e concreta”. (Autor desconhecido)

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROJETO

(Coordenação Coletiva)

Apresentação teórica aos professores acerca do funcionamento do projeto.

Introdução do projeto pela Sala de Recursos.

Os professores deverão trabalhar em sala de aula com dinâmicas, orientadas pela Sala de Recursos

e voltadas para a sensibilização acerca da Inclusão Escolar com vistas a Semana Distrital de

Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais

Especiais Lei Distrital nº 5.714/2016, Dia Mundial da Conscientização do Autismo e Semana

Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

Atividades e dinâmicas que sensibilizam:

As atividades de sensibilização envolvem dois conjuntos: vivências emocionais das deficiências e

reflexão sobre o assunto podem ser realizadas com crianças e adultos, cada uma delas pode ser

adaptada de acordo com a realidade de cada escola. A criatividade deve imperar neste processo. A

fim de não causar constrangimentos a participação deve ser voluntária, mas é importante seduzir os

participantes enfatizando a colaboração. Depois de cada atividade o momento da partilha dos

sentimentos e emoções configura-se em um momento tão enriquecedor quanto o da própria

atividade. A seguir descreveremos sugestões de atividades para professores e alunos, sugeridas pelo

Ministério da Educação. (BRASIL, s/d).

Introdução do projeto pela Sala de Recursos.



É importante iniciar o diálogo levantando no grupo todo o conhecimento que têm sobre pessoas

com deficiência. Quem conhece alguém com deficiência? Quem é essa pessoa? Que tipos de

sentimentos ela desperta? Questionar sobre como seria conviver com esta pessoa na escola? Quais

seriam as trocas? Enfatizar as diferenças entre as pessoas e que estas diferenças não tornam um ou

outro superior ou inferior.

- Quem nunca se sentiu excluído na vida mesmo estando, aos olhos dos outros, incluído?

-O que é inclusão para vocês?

Dinâmica: “Sentindo algumas Limitações”

Materiais: meias, vendas, camisa, caixa com objetos diversificados.

Procedimento: Propor que um grupo de alunos coloque duas meias em cada mão, em seguida

abotoe e desabotoe uma camisa vestida no seu próprio corpo. Assim poderão sentir a frustração de

não poder controlar os movimentos. Em um segundo grupo pedir aos alunos que fiquem sentados

em círculo, vendar os olhos de todos e comentar sobre como o deficiente visual percebe o mundo a

sua volta. Entregar objetos diversos aos alunos e pedir que identifiquem através do tato. Todos os

alunos devem tocar todos os objetos. Os demais alunos observam, a atividade pode ser realizada por

todos que quiserem. Marque um tempo, (alguns não conseguirão fazer a atividade em 5 minutos).

Forme grupos de discussão, ou discuta com o grupo todo: Como foi quando observou? Como foi

fazer a atividade? Você achou que ia conseguir? Você sentiu vontade de desistir de alguma coisa?

Do quê? Você sentiu vontade de rir de alguém alguma vez? Do que?

Dinâmica: “Patinho Feio”

Materiais: Tiras de papel, fita adesiva e caneta.

Procedimento: Colar as tiras de papel nas costas ou na testa dos alunos, de modo que apareçam as

palavras as quais devem ser seguidas pelos colegas que a lerem. Exemplo: beije-me, aperte minha

mão, abrace me, pisque para mim, etc... sendo que apenas um dos alunos deve ficar com a frase

“deixe-me”/não fale comigo, sendo esse o único que não será procurado pelos alunos, será o

“patinho feio”. No final esse aluno deverá relatar como se sentiu, promovendo uma discussão

acerca da discriminação/preconceito.

Perguntas norteadoras da discussão:

Entender o que são ações de discriminação, o que são atitudes de não discriminação, começar a

exercitar o processo de não discriminação por meio das atitudes destacadas pelos alunos. Ressaltar,

que por vezes achamos naturais atitudes altamente segregadoras.



15.3 Desenvolvimento da Linguagem Frente às Diferentes Situações

Objetivo Geral:

Preparar os alunos atendidos pela Sala de Recursos do CILT para as apresentações orais, além das

situações cotidianas

Objetivos Específicos:

Apresentar os trabalhos//projetos;

Desenvolver habilidades orais para o posicionamento em debates em sala de aula;

Comportar-se em entrevistas.

Recursos Didáticos:

- Aulas Expositivas;

- Dinâmicas de grupo;

- Vídeos ilustrativos;

- Apresentações orais;

- Técnicas de concentração;

- inteligência emocional;

Avaliação

A avaliação ocorrerá sistematicamente, durante todo o processo através da participação e envolvimento do

aluno. (Avaliação Alternativa)

Assiduidade

Participação

Responsabilidade

Entrosamento com os colegas

Comprometimento

Interesse

Atenção

Reciprocidade

Cronograma

Os encontros acontecerão quinzenalmente com dois grupos, sendo um no turno matutino, às

quintas- feiras e outro no turno vespertino às segundas-feiras.



15.4 Projeto Festival Internacional

Identificação do Projeto

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE-DF

Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga - CILT

Título do Projeto: Festival Internacional.

Idealizador: Lenoir Lameira e Silva - Colaboradores da 1ª edição em 2009: Luciene Becale Godoy,

Lucíola Amaral, Lucy Viegas, Silvana Teixeira, Simone Ribeiro, Valda Maria Costa e Silva.

(Alterações realizadas em 2019, conforme sugestões do coletivo da escola para o PPP)

Descrição

O projeto deverá ser desenvolvido ao longo de todo o segundo semestre, com atividades que

integrem o conteúdo ao projeto. O tema para o Festival em 2021 ainda não foi definido pela equipe.

As turmas deverão escolher países nos quais os idiomas inglês, francês, espanhol e japonês

são oficiais e/ou utilizados como segunda língua. Uma vez definido o país que cada turma

representará ao longo do projeto, cabe ao professor regente, juntamente com seus alunos, definir as

formas de pesquisa e apresentação dos mais diversos aspectos, com foque especial no tema definido

acima e quando possível fazer um paralelo entre o Brasil/Brasília/Taguatinga e o país escolhido.



OBJETIVOS

- Desenvolver atividades que evidenciem a importância da LEM no processo de

conhecimento e respeito às diferentes culturas no contexto internacional.

- Estimular a aprendizagem da LEM por meio de atividades pedagógicas interdisciplinares,

que envolvam professores, coordenadores e estudantes das diversas áreas.

- Promover um espaço coletivo de divulgação e celebração de aspectos culturais,

gastronômicos, educacionais e históricos de países cujas línguas são ofertadas no CILT.

- Aprofundar a comunicação da escola com as embaixadas de países nos quais os idiomas

inglês, francês, espanhol e japonês são oficiais e / ou utilizados como segunda língua, de modo a

potencializar futuras parcerias.

- Promover a cidadania global e a criatividade dos educandos, contribuindo para a

identificação de “talentos” em áreas diversas.

- Reconhecer a importância da cultura brasileira e da língua portuguesa no contexto

internacional e multicultural.

- Ampliar a integração com a comunidade local, com outros Centros de Língua e com a Rede

de Escolas Associadas da UNESCO.

Questões orientadoras.

Como o aluno se relaciona com a LEM fora e dentro da sala de aula?

Qual nível de conhecimento o aluno já detém sobre outros países?

Quais estereótipos precisam ser superados com relação a outras culturas?

Por que é importante conhecer e solidarizar-se com as diferentes realidades dos mais diversos

povos? Qual a importância do Brasil no contexto da comunidade internacional?

De que forma a comunidade local pode contribuir com trabalhos sociais, com a finalidade de reforçar

alianças entre esses países?

Atividades

Todos os tipos de atividades desenvolvidas, para fins de aquisição das quatro habilidades

necessárias ao domínio do idioma, podem ser redimensionadas e adaptadas, desde que sejam

considerados os pressupostos da abordagem comunicativa.

Avaliação

Recomenda-se a avaliação contínua ao longo do período de duração do projeto, com a devida

ciência da turma.

Sugere-se também que, quando da culminância do projeto, sejam avaliados os aspectos concernentes



ao cumprimento de etapas sugeridas pelo professor, bem como aqueles relacionados à performance

final.

Cabe ao professor definir a pontuação total do projeto, desde que já esteja contabilizada aquela

equivalente a outros tipos de projeto, segundo consta do mapa de desempenho vigente.

A avaliação deverá considerar todas as etapas: elaboração do plano de trabalho com o professor e

apresentação oral durante o período do Festival.

Exposição

As atividades serão realizadas tanto nas salas de aula de cada professor como em outros espaços da

escola (laboratórios, cozinha, pátio), desde que previamente reservados com a equipe pedagógica.

As salas de aulas ou estandes podem ser decorados com os trabalhos dos alunos, a fim de estarem

caracterizadas de acordo com os países que representam.

Quando da culminância do projeto, as salas devem ser abertas à visitação de toda a comunidade

escolar, de modo que os trabalhos dos alunos sejam apreciados.

Algumas atividades poderão ser realizadas de forma interdisciplinar e multicultural, no sentido

promover maior integração entre alunos de dois países diferentes (preferencialmente da mesma

língua).

Recomenda-se que os projetos incluam a utilização de materiais recicláveis.

Contribuição do projeto para o planeta

Cooperar e participar na elaboração de atividades pedagógicas que contribuam com a

formação de um cidadão consciente da importância e do impacto de suas ações no contexto local e

na comunidade internacional.

O projeto contribui para a construção de um mundo melhor ao promover o conhecimento e o

respeito à cultura de países distintos, resguardando ao mesmo tempo a valorização da cultura local e

nacional. Também pretende contribuir com o desenvolvimento sustentável, incentivando o uso

criativo de material reciclável nas diversas atividades realizadas.

Reflexão

“If the doors of perception were cleansed, the world would appear as it is: infinite.”

William Blake

“Se as portas da percepção estivessem (fossem) limpas, o mundo pareceria como é: infinito. ”

William Blake

15.5 Projeto Valorização dos Servidores da Carreira Assistência e da Carreira Magistério

Público do CILT



Os servidores da Carreira Magistério Público e da Carreira Assistência à Educação do CILT

convivem com colegas e alunos que falam um dos quatro idiomas ministrados na escola. Alguns

professores e servidores já fazem cursos no CILT e assim podem dialogar, escrever, digitar textos ou

ler os murais, informes, jornal escolar, etc., além de poderem conversar com os alunos nos idiomas

ensinados na escola, que entende – se ser um fator motivacional para os mesmos.

Alguns professores e servidores do CILT já tiveram a oportunidade de viajar para outros países,

despertando nos demais o desejo de também alcançarem esta meta;

Além disso, no passado alguns professores e servidores atuaram voluntariamente na ONG

Companheiros das Américas, parceira importante do CILT, que propiciou que servidores e

professores do CILT hospedarem, em suas casas, alunos e professores americanos quando da

realização do projeto Intercâmbio para a cidadania e ainda de países em outros projetos.

Identificação do projeto

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE - DF

Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga - CILT

Título do Projeto: Valorização dos Servidores da Carreira Assistência e da Carreira Magistério Público do

CILT.

Idealizador: Neifram Bispo Santos Souza

Colaboração: Equipe de Direção do CILT, Professores e Servidores

Data de inicio: fevereiro de 2004.

Coordenação: Direção e Professores do CILT



(Alterações realizadas em 2017, conforme sugestões do coletivo da escola para o PPP)

Introdução

Os servidores da Carreira Magistério e da Carreira Assistência do CILT podem ser valorizados por

meio de ações que visem resgatar sua autoestima, eliminar o estresse do cotidiano e gerar um

ambiente de trabalho agradável e acolhedor, incentivando-os a continuar sua trajetória rumo ao

objetivo da escola de perseguir a melhoria da qualidade de ensino e de atendimento ao público em

geral.

Justificativa

Quando os servidores da Carreira Assistência e da Carreira Magistério sentem que o

trabalho os alegra, motiva e promove seu crescimento pessoal e profissional, e quando aumentam

sua auto- estima, tendem a melhorar seu desempenho em sala de aula ou nos respectivos locais de

trabalho dentro da escola.

Tendo a oportunidade de estudar um idioma estrangeiro, com nossos alunos, poderão se

sentir mais integrados e motivados, podendo participar de maneira ativa no processo

ensino-aprendizagem, envolvendo-se de maneira positiva e promovendo a melhoria do ensino e do

atendimento aos usuários do CILT.

Ao estudar uma outra língua estrangeira, o professor poderá aprimorar seus conhecimentos

metodológicos, re-avaliando seus conceitos e procedimentos em sala de aula, a partir de um novo

enfoque, vivenciado como aluno de LEM em sala de aula.

Diagnóstico

No CILT, os professores cumprem integralmente os horários das coordenações, o que enriquece o

trabalho pedagógico na escola.;

Os servidores da Carreira Assistência costumam solicitar à direção melhorias quanto aos

equipamentos eletroeletrônicos, mobiliário em geral, e ainda quanto aos computadores e recursos

multimídia.

Objetivo geral

Resgatar a boa autoestima dos servidores da Carreira Assistência e da Carreira Magistério do CILT

durante a permanência dos mesmos na escola, através de uma efetiva melhoria de ambiente e

condições de trabalho.



Objetivos Específicos

Promover a convivência harmoniosa dos profissionais da educação e usuários do CILT;

Propiciar a melhoria do relacionamento interpessoal;

Promover a melhoria no relacionamento professor-aluno;

Qualificar os profissionais da educação do CILT, através de cursos, palestras, reuniões,

treinamentos, etc.;

Possibilitar a matrícula de servidores efetivos da Carreira Assistência e da Carreira Magistério

lotados no CILT, em um dos idiomas ministrados na escola, dentro das possibilidades de

atendimento e de acordo com as normas dos alunos da rede pública de ensino;

Apoiar e implementar o desenvolvimento de projetos educativos/culturais que complementem a

ação pedagógica e/ou estimulem a integração escola/comunidade;

Possibilitar a realização de cursos extracurriculares oferecidos por professores do CILT ou de outras

instituições visando formação continuada ou em serviços;

Promover o treinamento em serviço dos professores efetivos que atuarem na escola, através de

reuniões, palestras, cursos, vídeos, congressos, etc;

Promover eventos, confraternizações ou festividades que visem integrar todos os servidores da

escola; Propiciar a realização de passeios ecológicos ou turísticos, nos fins de semana ou, quando

possível, na semana, dentro das possibilidades da escola ou de suas instituições escolares; ou ainda

através de parcerias que possibilitem a realização desses eventos;

Estratégias e Ações

Incentivar a participação de servidores em seminários, cursos, eventos e intercâmbios educativo- culturais,

em nível local, nacional e internacional;

Viabilizar a matrícula dos servidores efetivos da Carreira Assistência e da Carreira Magistério

lotados no CILT em um dos idiomas ministrados na escola, conforme possibilidades de

atendimento;

Os servidores deverão cumprir as mesmas normas praticadas pelos alunos em relação a aprovação e

reprovação, frequência, e indicações de nivelamento.

Propiciar a entrega de certificado de participação aos servidores quando da realização da Semana

Pedagógica na escola;

Promover a realização de palestras com fonoaudiólogos, psicólogos e outros profissionais visando

uma maior formação e capacitação do professor e servidor do CILT;

Dinamizar a coordenação pedagógica e os intervalos com a promoção de dinâmicas de grupos,

lanches comunitários,

Promover um horário A e B de coordenação visando diminuir o estresse cotidiano do professor que



mora longe do CILT e almoça na escola e do professor que prefere almoçar em sua residência,



mantendo um horário comum entre os horários A e B para a realização de reuniões com a Direção

ou Coordenadores Pedagógicos;

Promover a avaliação semestral geral escolar feita pelos servidores da Carreira Assistência e da

Carreira Magistério, a fim de que os mesmos possam avaliar e opinar sobre meios, ações e

estratégias que possibilitem melhorar o relacionamento e o ambiente escolar;

Promover parcerias com instituições, embaixadas, organizações governamentais ou não-

governamentais visando a formação continuada de professores e servidores da escola;

Promover a melhoria do aspecto físico da escola, por meio de pinturas, reformas, manutenção

periódica de equipamentos elétricos ou eletroeletrônicos, computadores, etc.

Promover a aquisição de novos e mais modernos equipamentos para os setores administrativo e

pedagógico;

Promover a semana da Família na Escola, incentivando a participação de todos os servidores e

professores

Incentivar a participação dos servidores e professores nos eventos e atividades artístico-culturais;

Promover a comemoração de datas festivas tais como: aniversários de servidores e professores, dia

internacional da mulher, páscoa, dia das mães, dia da amizade, dia dos pais, dia da secretária, dia do

professor, dia do servidor público, dia do diretor de escola, confraternização de natal e ano novo,

dentre outros;

Propiciar a entrega a cada servidor um pequeno “kit” com material de expediente, ao início de cada

semestre letivo;

Cronograma

Ao longo do ano letivo de 2021.

Recurso Humano e Materiais

Direção e Assistentes

Servidores da Carreira Assistência do CILT;

Servidores da Carreira Magistério Público do CILT;

Professores de Contrato Temporário;

Instrutores; palestrantes, músicos, psicólogos, fonoaudiólogos, etc.

Televisores e aparelhos de vídeo, dvd, etc;

Quadro interativo.

Mesas e cadeiras adequadas a cada setor.

Avaliação

A avaliação deste projeto ocorrerá através de:

- Reuniões periódicas da direção com servidores e professores;



- Avaliação por formulário  ao final de cada semestre, feita por professores e servidores da escola;

- Avaliação Geral Escolar feita por alunos e pais.

Fontes Mantenedoras

APAM-CILT;

Caixa Escolar do CILT; Secretaria

de Estado de Educação; Doações

Voluntárias.

Parcerias

ONG Companheiros das Américas;

Instituições;

Embaixadas;

Amigos da Escola;

Comunidade Escolar;

Outros.

15.6 – Projeto Monitoria Voluntária Contexto remoto.

Identidade do Projeto

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE-DF

Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga – CILT

Título: Monitoria Voluntária na Sala de Estudos

Elaboração: Profa. Luciene Becale Godoy.

Coordenação: Professores readaptados que atuam na Sala de Estudos

Colaboradores: Alunos regularmente matriculados no CILT que estejam cursando o nível Intermediário

/Avançado, dos cursos de espanhol, francês, inglês ou japonês.

(Alterações realizadas em 2021, conforme contexto de ensino mediado por tecnologia).

Apresentação

O Projeto Monitoria Voluntária na Sala de Estudos surge da necessidade de oferecer aos alunos do

CILT a oportunidade de um acompanhamento extraclasse para reforço das estruturas estudadas por

meio de plantão de dúvidas em sala, visando seu melhor desempenho escolar.

Justificativa

O Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga recebe alunos provenientes das escolas da rede pública de

ensino e da comunidade. As turmas em sua maioria são heterogêneas, e nem sempre o



professor tem a oportunidade de atender à todas as dúvidas que surgem em sala. Muitas vezes as

faltas dos alunos os levam a uma defasagem no aprendizado. Visa-se ainda proporcionar

experiência aos alunos que já estão em nível Intermediário/Avançado que atuarão como monitores.

A monitoria voluntária será voltada para o interesse e participação dos educandos.

Metas

Proporcionar aos alunos de Espanhol, Francês, Inglês e Japonês do CILT a oportunidade de

acompanhamento extraclasse para reforço das estruturas estudadas em sala de aula com o objetivo

de melhorar o desempenho do educando.

Proporcionar aos alunos de nível Avançado / Intermediário de Espanhol, Francês, Inglês e Japonês

do CILT a oportunidade de contribuir com seu conhecimento ao ajudar alunos com necessidades de

reforço.

Objetivo Geral

Tem como objetivo acompanhar os alunos de maneira individualizada e como participantes de um

grupo proporcionar ao mesmo, ampliar suas habilidades de leitura, escrita, e compreensão do

idioma estudado, bem como seu desempenho acadêmico, que envolve orientação sobre bons hábitos

de estudo, dicas sobre a melhor forma de fixar cada conteúdo, ou seja, o ensino de

estratégias/técnicas de aprendizado que fará toda a diferença, bem como a praticar com vários

exercícios que favorecem o aprendizado do aluno.

A monitoria objetiva também fortalecer os valores e o vínculo na convivência coletiva, ampliando a

cooperação e o respeito mútuo, por meio de aulas semanais e encontros extraclasse com monitores

voluntários.

Proporcionar aos alunos do CILT reforço escolar, por meio de plantão de dúvidas.

Objetivos Específicos

- Proporcionar melhor conhecimento das estruturas estudadas.

- Envolver os alunos dos níveis Intermediário / Avançado neste processo de atuação Voluntária.

- Incentivar o estudo do idioma cursado.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Implantou-se o Projeto Monitoria Voluntária no primeiro semestre de 2004. O Modelo Remoto,

porém, teve início no primeiro semestre de 2020, em virtude da pandemia de Coronavírus.



PROCEDIMENTOS 

Do monitor

No modelo atual, a(o) monitor, com e-mail @edu.se.df.gov.br, se inscreverá no projeto por

meio do preenchimento de um formulário, Google forms;

O(A) Monitor(a) voluntário(a) receberá até 3(três) alunos(as), de um mesmo nível, com

defasagem de aprendizagem para acompanhamento;

O(A) Monitor voluntário(a) poderá atuar por um semestre letivo. Ao final fará jus à uma

declaração da escola de que o(a) aluno(a) atuou como monitor(a) voluntário(a) neste projeto;

O(A) monitor(a) será acompanhado(a)/orientado(a) por coordenadores do projeto;

Do Monitorando

Professores(as) encaminharão alunos com defasagem de aprendizagem para

acompanhamento com monitores(as);

O aluno, com e-mail @edu.se.df.gov.br, se inscreverá no projeto por meio do preenchimento

de um formulário, Google forms;

A escola comunicará o(a) responsável pelo aluno menor de idade a respeito da participação

do(a) filho(a) neste projeto, em busca de alcançar uma parceria com a família.

RECURSOS HUMANOS 

Alunos(as) voluntários(as) do ciclo intermediário/avançado de espanhol, francês, inglês e

japonês do CILT;

5(cinco) Professores(as) Readaptados(as) da sala de estudos;

Direção e Coordenação Pedagógica do CILT.

RECURSOS MATERIAIS 

Plataforma Google Da SEEDF;

1(um) laptop por professor(a) da equipe;

1(um) celular por professor(a) da equipe;

E-mail Institucional da SEE DF: projetomonitoria.cilt@edu.se.df.gov.br;

Google Drive do e-mail institucional;

Google Meet do e-mail institucional;

AVALIAÇÃO 

Acontecerá por meio de observação:

Do(a) Monitor(a)

Os encontros serão acompanhados pelos coordenadores do projeto;

A frequência será computada, no mural do Google sala de aula, ao final de cada encontro, por

coordenadores do projeto;



Eventuais faltas deverão ser comunicadas com antecedência e justificadas, para que a equipe possa se

comunicar com os(as) monitorandos (as) e se possa remarcar a aula;

Ao exceder 3 (três) faltas não justificadas, o(a) Monitor(a) voluntário(a) poderá ser desligado(a) do projeto;

Ao final do semestre, as presenças serão somadas e o(a) Monitor(a) voluntário(a) receberá declaração de

participação no Projeto Monitoria Voluntária, Modelo Remoto, com as devidas horas computadas.

Do Monitorando

Um melhor desempenho escolar ao final do semestre letivo por parte dos alunos assistidos na sala de

estudos;

Eventuais faltas deverão ser comunicadas com antecedência e justificadas, para que a equipe possa se

informar o(a) monitor(a) e a aula possa ser remarcada;

Ao exceder 3 (três) faltas não justificadas, o monitorando será desligado do projeto.

15.7 Apoio Disciplinar.

No contexto remoto:  Busca ativa e serviço de atendimento remoto à comunidade escolar.

Identificação do Projeto

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE - DF

Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga - CILT

Título do Projeto: Apoio disciplinar



Justificativa

Educadores são apoiados no que concerne ao trabalho pedagógico, bem como suporte aos projetos

desenvolvidos ao longo do semestre.

Educandos são atendidos e apoiados pelos professores readaptados no que diz respeito à conduta

escolar, materiais, informes, orientações pedagógicas e disciplinares, bem como a relação entre

escola e família.

Objetivos

-Buscar estratégias pedagógicas que facilitem um relacionamento mais humano entre professores e

alunos, proporcionando uma melhora no desempenho escolar.

-Analisar as necessidades comuns dos alunos e proporcionar um clima de autoconfiança no ambiente

escolar, aprimorando a construção de conhecimentos.

Metas

-Despertar os alunos para a importância de um ambiente motivacional e acolhedor ao longo do ano

letivo.

-Desenvolver atividades de caráter mediador de trabalho na I.E, entre os docentes e discentes.

Ações

-Disciplinar- verificar o uso do uniforme, emitir autorização para a entrada em sala sem uniforme

e/ou com atrasos, registro de atrasos, advertências, auxiliar nos corredores durante a troca de turnos,

contactar responsáveis dos alunos para reunião com a direção e/ou informes gerais, triagem inicial

juntos aos alunos, pais e/ou responsáveis, incluir avisos e informes a respeito de ausência de

professores em redes sociais quando solicitado pela direção, entrega de bilhetes e informes a

professores, entrega de materiais de expediente aos professores.

-Apoio a coordenação- Confecção de mural de avisos para professores e alunos, elaboração de

materiais pedagógicos para a coordenação e ministração das aulas, auxiliar diariamente a

coordenação na seleção e organização de atividades e provas dos idiomas, controle e registro de

xerox individualizado de cada professor, encaminhamento de pedidos de testes e provas ao serviço

de mecanografia, bem como a distribuição deste material no escaninho dos professores.

Avaliações das ações

-Promover reuniões pedagógicas, com equipe de professores readaptados, para avaliação das

atividades relacionadas à assistência técnica pedagógica prestada.

Cronograma

Durante todo o ano letivo de 2020.



15.8 Projeto de Educação Alimentar e Nutricional.

Público: alunos e comunidade do Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga

Justificativa:

Discutir sobre alimentação em seu contexto social é importante para a compreensão da dimensão

que ela assume na vida das pessoas, uma vez que o ato de se alimentar não é apenas a ingestão

alimentos, mas relacionam-se a aspectos sociais, emocionais e culturais. Muitos autores abordaram

as relações entre os diferentes aspectos que fazem parte do ato de se alimentar.

De acordo com Carneiro (2003), o ato de se alimentar - primeira necessidade do homem -

também é considerado um prazer, o que revela a dupla natureza da alimentação. Como a respiração

e o sono, o alimento faz parte das necessidades humanas mais básicas e é também a expressão dos

nossos desejos. Além de ser uma necessidade biológica, a alimentação inclui um complexo sistema

simbólico de significados sociais, políticos, religiosos, éticos, entre outros.

A alimentação não é um ato solitário, mas sim uma atividade social, envolvendo várias

pessoas desde a produção de alimentos, passando pelo seu preparo e culminando no próprio ato de

comer, ocasião para criar e manter formas ricas de sociabilidade. A dimensão afetiva da alimentação

engloba a relação com o outro e está presente, por exemplo, nas refeições familiares, nos momentos

de encontro, de troca de informações, de convívio. O aspecto estético da alimentação é outro fator

importante observado na exposição da comida à mesa, na riqueza de formas, cores e odores

(ROMANELLI, 2006).

Garcia (1999), em trabalho realizado sobre mudanças na cultura alimentar, afirma que o

comportamento alimentar inclui aquilo que comemos, como comemos, com quem comemos, onde

comemos, quando comemos, por que comemos, em quais situações comemos e o que pensamos e

sentimos com relação ao alimento. Assim, é necessário considerar que a manifestação do

comportamento alimentar não é orientada exclusivamente pela razão, mas inclui componentes

socioculturais e está intimamente relacionada aos aspectos psicológicos.

A adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, marcado por

intensas mudanças corporais da puberdade e pelos impulsos dos desenvolvimentos emocional,

mental e social (EISENSTEIN et al., 2000).

É esse também é o momento em que a taxa de crescimento experimenta um grande aumento,

com o adolescente chegando a ganhar cerca de 20% de altura e 50% do peso de adulto durante este

período (SPEAR, 2002).

No que se referem aos hábitos alimentares de adolescentes, estudos mostram que eles



preferem uma alimentação rápida e monótona (“fast food”), constituída de alimentos bem

difundidos no grupo e que são da “moda” (KAZAPI et al., 2001).

Outro problema, segundo Fisberg et al. (2000) é que alguns adolescentes costumam omitir

refeições especialmente o café da manhã, o que pode influenciar no seu rendimento escolar. A esses

maus hábitos alimentares pode-se acrescentar ainda o agravante de que muitos adolescentes não

praticam nenhum tipo de atividade física, restringindo o seu lazer à televisão, ao videogame ou ao

computador.

Segundo Muller, (2001), a adolescência é apontada como um dos momentos críticos para o

aparecimento da obesidade, não só pelo aumento de gordura no tecido adiposo, mas em função do

próprio aumento do número de células que ocorre nesta fase da vida.

Tanto o consumo excessivo quanto a ingestão insuficiente de alimentos podem causar danos para a

saúde e podem levar os adolescentes a desenvolverem uma série de doenças na idade adulta. A

preocupação com uma boa alimentação na adolescência é fundamental para garantir uma boa saúde

da população.

Para Burgess-Champoux et al. (2006), o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis

na infância tem uma grande chance de se traduzir em hábitos alimentares saudáveis na vida adulta.

Por isso é tão fundamental ensinar e incentivar a alimentação correta para as crianças e para os

adolescentes.

Pensando nestes aspectos foi promulgada a LEI Nº 13.666, DE 16 DE MAIO DE 2018 que

inclui a Educação Alimentar e Nutricional nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, públicas e

particulares.

Em 2017, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), desenharam

uma estratégia de trabalho conjunto para fortalecer a educação alimentar e nutricional e promover

sua integração nas políticas públicas dos países latino-americanos e caribenhos.

Com o acordo, a FAO e a UNESCO promoverão iniciativas, políticas e programas do setor

educacional capazes de contribuir para a melhoria da educação para saúde. Isso contribuirá,

também, com o bem-estar das crianças em idade escolar da região através de melhorias na

alimentação e na nutrição.

O CILT como escola parceira da UNESCO pode realizar um trabalho de Educação

Alimentar e Nutrição com seus alunos em alinhamento com este acordo.

Objetivo Geral:

Oferecer aos alunos e comunidade escolar do CILT orientação nutricional de maneira efetiva com

atividades de Educação Alimentar e Nutricional.



Objetivos Específicos:

Realizar atividades em Educação Alimentar e Nutricional e Sustentabilidade a toda comunidade escolar do

CILT;

Realizar avaliação nutricional com cálculo de IMC, nas atividades pedagógicas da escola;

Realizar oficinas ( live) que incentivem uma alimentação nutricional saudável de acordo com o Guia

Alimentar para a População Brasileira.

Agenda 2021

Fevereiro/março: Ano Internacional das Frutas e Vegetais: diversidade dos alimentos é essencial para a

alimentação  , Semana Mundial da água e Saúde intestinal;

Abril: dicas para a saúde em tempos de pandemia, isolamento social e aulas online.

Maio: saúde da mulher e dietas da moda;

Junho: plantas medicinais e plantas alimentícias não convencionais (PANCs).

Outros temas relevantes podem ser tratados durante o semestre.

RESULTADOS ESPERADOS

Contribuir para que a comunidade escolar possa identificar corretamente a importância de uma

alimentação adequada e saudável.

METODOLOGIA

Todas as atividades serão informativas pelas redes sociais da escola.Os materiais serão produzidos

com recursos educacionais e de designer disponibilizados gratuitamente como Canva, Inshot e etc.

A professora poderá buscar parcerias com instituições educacionais de saúde que possam participar

de lives nas redes sociais e nas atividades pedagógicas coletivas como forma de orientação e alerta para o

cuidado com a saúde.



15.9 Projeto Representantes de Turma: Liderança e Protagonismo

Identificação do Projeto

Secretaria de Estado de

Educação do Distrito Federal - SEE - DF

Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga - CILT

Título do Projeto: Representantes de Turma

Elaboração/ Execução: Orientação Educacional

Inaya de Oliveira Dagoberto

Marcia Regina do Nascimento matrícula: 212318-5

Objetivo Geral:

Estimular nossos educandos a atuarem voluntariamente, a fim de contribuírem para a melhoria da

comunicação e relação entre sua turma e este Centro de Línguas.

Objetivos Específicos

Promover atividades para que todas as turmas tenham seus representantes e vice-representantes de

turmas escolhidos de forma democrática;



Realizar atividades para que os representantes e vices adotem postura de liderança local e global na

promoção da cultura de paz;

Disponibilizar as atas de eleição e os certificados para que todos possam ter seu trabalho voluntário

reconhecido.

Metodologia

Entrega das atas de escolha dos representantes e vice representantes para todos os docentes na

segunda semana letiva, durante coordenação coletiva.

Envio aos eleitos do convite para Reunião com Representantes e SOE;

Realização da Reunião com o SOE na qual, por meio de dinâmicas, vídeos e slides, serão tratados os

seguintes temas:

Trabalho Voluntário – Voluntariado

Eleição democrática

Principais atribuições do Representante de Turma no CILT

Eventos e Sites importantes a serem divulgados e compartilhados

Ações para promoção da Cultura de Paz, Combate ao Bullying e Prevenção ao Suicídio.

Entrega de certificados no final do semestre letivo.

Recursos Didáticos

Computador/internet

Videoconferência

Formulários

Avaliação

Durante o semestre letivo, por meio de devolutivas dos representantes, vice-representantes, seus colegas

de turma e respectivo (a) professor (a).

15.10 Projeto Alunos com Transtornos Funcionais no CILT: Conhecimento e Intervenção

Para uma Aprendizagem Efetiva

Identificação do Projeto

Secretaria de Estado de

Educação do Distrito Federal - SEE-DF



Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga - CILT



Título do Projeto: Alunos com Transtornos Funcionais no CILT

Elaboração/ Execução: Inaya de Oliveira Dagoberto

Objetivo Geral:

Desenvolver ações para identificar, acolher e orientar a comunidade escolar sobre os transtornos

funcionais.

Objetivos Específicos

Identificar os estudantes com transtornos funcionais específicos no CILT;

Ser elo entre as famílias e o CILT e entre o CILT e as escolas regulares dos alunos;

Convidar os responsáveis para reunião;

Orientar os responsáveis quanto aos serviços externos de saúde imprescindíveis para o

desenvolvimento de seus jovens.

Realizar orientações pedagógicas junto aos docentes quanto às especificidades de cada estudante;

Acompanhar o desempenho pedagógico dos discentes;

Metodologia

Levantamento quantitativo dos laudos e relatórios médicos na secretaria do CILT;

Contato com os responsáveis pelos estudantes com TEF’s;

Reuniões e palestras sobre os transtornos funcionais específicos (TDAH, TDA, TPAC, Transtorno

não Especificado do Desenvolvimento Escolar dentre outros);

Dinâmicas individuais no SOE;

Dinâmicas interativas nas salas de aula;

Solicitação junto às coordenações de cada idioma e junto aos professores readaptados para que

sejam ledores dos alunos cujas necessidades requeiram tal providência.

Acompanhamento dos casos durante todo período de curso do discente.

Recursos Didáticos

Live, videoconferência, internet

Avaliação

Durante o semestre letivo, por meio de técnicas de observação, fichas de acompanhamento,

feedback com alunos, responsáveis e docentes.



15.11 Projeto Cultura de Paz - Educação Para a Vida

Identificação do Projeto

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE - DF

Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga - CILT

Título do Projeto: Cultura de Paz

Elaboração/ Execução: Inaya de Oliveira Dagoberto

Objetivo Geral:

Potencializar as interações solidárias, responsáveis e empáticas nos diversos ambientes sociais, no

viés da diversidade.

Objetivos Específicos

Estimular a percepção e valorização da vida;

Fortalecer práticas positivas;

Contribuir para a formação de cidadão éticos e conscientes de seu papel social;

Metodologia

Eventos voltados para a efetivação da cultura de paz, durante o semestre letivo e em especial na semana

de educação para a vida;

Confecção de materiais identificadores e fomentadores dos temas inseridos no contexto da

autoestima, diversidade, saúde, combate ao bullying e prevenção do suicídio;

Atendimentos individuais e com as respectivas famílias dos estudantes;

Parceria com os representantes de turma com ênfase do protagonismo juvenil;

Parceria com agentes externos para palestras, oficinas e atendimentos;

Implementação de projetos nas turmas com incidência de casos de bullying e ideação suicida;

Recursos Didáticos

Live, videoconferências, instagram

Avaliação

Monitoramento contínuo das ações e devolutivas dos agentes envolvidos.



15.12 Semana da Francofonia

São realizadas atividades educacionais pelos professores de Francês na segunda quinzena do

mês de março juntamente com o professor de Artes e Cultura Délcio Batalha para entender melhor a

cultura da Língua Francesa nos mais variados países falantes do idioma e além do estudo de suas

culturas, há também oficinas, mesas-redondas, palestras, atividades culturais artísticas como atelier

de découpage, pintura, colagem fazendo uma releitura de artistas falantes do idioma francês como

Henri Matisse e outros. São organizados workshops sobre hábitos franceses e curiosidades, cinema

cultural francês e culinária: produção de raclete, crepe, petit-gâteau. Durante os intervalos os alunos

e professores cantam músicas francesas e francófonas. Dentro de todas essas apresentações são

trabalhadas questões sobre Cidadania e Direitos Humanos, relembrando pensadores, estudiosos,

ativistas e líderes falantes da língua francesa ou que influenciaram os países falantes do referido

idioma; questões ambientais, sócio-econômica-culturais e sustentáveis também são discutidas com

os alunos. Em decorrência do ensino mediado por tecnologias as oficinas ocorrem com atividades

diversificadas nas plataformas digitais.

15.13 Semana da Hispanidade

Durante o mês de outubro realizamos o Projeto: Semana de la Hispanidad.

A semana inicia-se com a exibição de vídeos preparados pelos professores de língua espanhola que

dizem, por exemplo, qual é a sua palavra favorita em espanhol. Dando continuidade aos eventos são

propostos desafios para os alunos, para que respondam sobre a Colonização da América, o mundo

Hispano Americano, Cultura, Língua, Arte, Atualidade e Curiosidades. Os alunos constroem murais

com suas palavras favoritas em espanhol. Usamos também um painel com um casal de dançarinos

de tango, nele, os alunos podem colocar seus rostos e tirar fotos divertidas. Nos intervalos, os

alunos fazem apresentações culturais cantando e tocando instrumentos. Normalmente temos a

presença de um professor nativo ou falante do idioma espanhol que ensina sobre alguma dança

espanhola ou latina. Utilizamos o facebook da escola e o Instagram para realizarmos um concurso

de Catrinas e etc. O Projeto tem seu encerramento com a Quebra de uma PIÑATA que esteve

exposta durante todo evento ou alguma atividade esportiva e / ou cultural. Em todo momento do

projeto é trabalhado o respeito à diversidade cultural de cada povo estudado no idioma da língua

espanhola.

No formato digital, durante a Pandemia, os eventos são realizados com parcerias entre CIL´s e

Embaixada de Espanha e editoras, no intuito de envolver os alunos em atividades onlines como

explanações de convidados sobre a Espanha e a importância de se estudar a língua espanhola, bem

como discutir temas de interesses culturais sobre alguns personagens da cultura hispano-americana

como o Chaves, a Mafalda, o Zorro, Dom Quixote, bem como conhecer a literatura com autores



famosos como Ernesto Sábato, Pablo Neruda, Isabel Allende e etc. Além dos eventos propostos, os

alunos foram convidados a tirarem fotos com filtros que simbolizam a cultura hispano-americana

como Catrinas e personagens famosos como Frida Kahlo, Salvador Dalí, etc

Os alunos ao participarem das atividades em modo concursos, concorrem a prêmios que remetem a

cultura hispano-americana e se aproximam assim da língua e cultura espanhola como um todo.

15.14 Semana da Anglofonia

A semana da Anglofonia é celebrada no mês de junho e tem como objetivo principal mostrar

aos alunos que o uso da Língua Inglesa, como língua nativa, vai muito além das fronteiras dos

Estados Unidos e da Inglaterra. Discutimos também a cultura e o conjunto de identidades existentes

em países falantes da língua Inglesa.



Durante três dias são realizadas atividades educacionais pelos professores de Inglês para que os

alunos possam compreender melhor a cultura dos países falantes da Língua Inglesa. Além do estudo

de suas culturas, convidados de Embaixadas e Education USA promovem palestras, discussões e

oficinas com a participação dos alunos. Além das oficinas, são também promovidas atividades e

discussões literárias, ateliês gastronômicos, com produção de comidas típicas, concurso

“soletrando”, palavras cruzadas e conhecimento geral.

Os professores promovem exibição de filmes e discussão em sala de aula, oficinas de

comidas típicas, de acordo com o nível estudado, e piqueniques na área externa da escola.

Devido ao ensino a distância na pandemia, serão feitas adaptações ao projeto. As atividades

serão adaptadas ao ensino remoto e feitas por meio de lives e encontros virtuais via Google Meet.

15.18  Projeto ‘The Art to Living’

Idealizadores:

Brittany Ann Dimyan e
Michael Walton

Escolas convidadas:
CIL Taguatinga
CIL Guará
CIL Sobradinho
Opeikuma St. Peter’s Angelican JHS Kasoa, Gana
Richard Wright Public Charter School Washington DC, EUA

Duração:
8 semanas

Plataformas utilizadas:
Google Sala de Aula
ZOOM
Whatsapp

Objetivo geral

The Art to Living International Youth Alliance Workshop Series é um evento interativo que une escolas
parceiras e alunos participantes de vários países através da arte, contação de histórias e expressão artística
para promover saúde mental positiva.
Inspirados pelas histórias do entrevistado da semana, são abordados temas como:
Esperança
Perdão
Amor
Resiliência



Perseverança
Autovalorização

Objetivo final

Ao final das 8 semanas, os alunos participantes usarão formas artísticas para expressar um desafio
particular superado por eles.
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