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I – ORIGEM HISTÓRICA, NATUREZA E CONTEXTO DA UNIDADE ESCOLAR
1 – Identificação da Unidade Escolar
Nome: CENTRO EDUCACIONAL IRMÃ MARIA REGINA VELANES REGIS
Portaria SEEDF 90/2013, de 10 de abril de 2013; DODF 74/2013, de 11 de abril de 2013.
Código SEEDF: 090002200623

Código INEP: 53005210

CRE: BRAZLÂNDIA

Endereço: DF 001 EPCT DF 430
Localização: Zona Rural de Brazlândia - Rodeador
Telefone: (61) 35010113
E-mail: cedirmaregina@gmail.com / cedirmaregina@edu.se.df.gov.br
Equipe Gestora:
- DIRETOR (A): Josenir Pereira de Souza, matrícula 41835-8.
- VICE-DIRETOR: Janio Sena Furtado, matrícula 206996-2.
- CHEFE DE SECRETARIA: Ione Alves Barros, matrícula 28991-4.
- SUPERVISORES (AS):
- Diurno: Azelma Maria da Silva Valadares, matrícula 202113-7; Maria Luisa Lopes Lucas,
matrícula 020829-0.
- Noturno: Marcelo Dias Rodrigues, matrícula 213228-1; Evandro Teixeira do Nascimento,
matrícula 177.332-1.
- COORDENADORES (AS) PEDAGÓGICOS (AS):
- Diurno: Naira Martins Vieira, matrícula 208363-9; Cláudia Yuri Kawamura Yamada,
matrícula 035993-9; Francisco José da Silva, matrícula 226729-2; Hugo Rafael Soares de A.
Souza, matrícula 223060-7; Heddy Luiz Alves Ferreira, matrícula 208735-9 (Educação
Integral).
- Noturno: Priscila de Oliveira Pires, matrícula 202667-8; Wilker Dias Oliveira, matrícula
226594-X; Ludmilson Roberto da Silva, matrícula 230488-0.
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2 – Dados Históricos
Passadas algumas décadas da expressão de um sonho idealizado pela saudosa
Irmã Regina, que durante grande parte de sua vida como religiosa dedicou-se à comunidade
do Rodeador e à Educação, a “Escola do Rodeador” que hoje é denominada Centro
Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis representa a principal referência institucional
em educação para a localidade, atendendo desde o 1° ano dos Anos Iniciais do Ensino
fundamental de 09 anos até o 3° ano do Ensino Médio, durante o período diurno, bem como
os três segmentos da Educação de Jovens e Adultos – EJA e a Educação Profissional por
meio do EJA-I, com o curso técnico de nível médio de Técnico Integrado em Controle
Ambiental, no período noturno.
Situado na zona rural de Brazlândia, às margens da rodovia DF 430, na região do
Rodeador (denominação em referência ao Ribeirão Rodeador que corta a região e que
compõe a Bacia do Descoberto), o Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis foi
inaugurado em fevereiro de 1967 e reinaugurado em fevereiro de 1992, com novas
instalações, com fácil acesso e com vista privilegiada, numa área doada por um morador
local.
Em 1996 com a implantação da 1ª fase do projeto da Escola Candanga, inúmeras
reuniões com pais, alunos e professores foram realizadas com o intuito de esclarecer a
proposta político/pedagógica do novo governo. A partir de então se iniciou a organização de
um projeto com a participação de toda a comunidade escolar, na perspectiva da construção
coletiva e do planejamento participativo.
Em 1997, graças ao apoio da comunidade (que se prontificou a doar até móveis), ao
empenho dos professores e dos servidores, à elaboração de projetos e atividades
desenvolvidas (Farmácia Verde, Gincana Folclórica e Interativa e Hora Cívica, dentre
outros), a escola foi contemplada com um Laboratório de Informática equipado com 10
microcomputadores, doados pelo MEC, por intermédio da Secretaria de Educação, após um
processo seletivo que envolveu todas as escolas rurais do Distrito Federal.
No início de 1997, a equipe gestora promoveu um encontro pedagógico com a
participação do Conselho Escolar e dos professores. O encontro teve como objetivo maior
motivar reflexão sobre o trabalho pedagógico e dar início às discussões sobre a elaboração
do Projeto Político Pedagógico para o ano letivo que se iniciava, levando-se em conta os
projetos já existentes e podendo contar, a partir daquele momento, também com o
Laboratório de Informática e o Programa Identidade com o Futuro, do Jornal Correio
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Braziliense. Com base nas discussões realizadas, o coletivo compreendeu que antes de
iniciar o planejamento era preciso conhecer o perfil sociocultural dos alunos.
A partir daquele importante diagnóstico e dos estudos individuais e coletivos que
tiveram como referência a Pedagogia de Projetos, foram adotadas algumas medidas para a
efetiva integração da escola com a comunidade.
Com o intuito de estreitar ainda mais os laços entre a escola e os pais, foi realizada
uma visita à Escola de Pais - um movimento voluntário e gratuito, em que pais e professores
refletem sobre a formação do ser humano - para conhecer o trabalho daquela escola e
posteriormente aplicar as inovações, promovendo trabalhos com os pais de forma mais
sistemática. No entanto não foi possível colocar em prática essa ideia, visto que a maior
parte dos pais eram trabalhadores rurais, cuja jornada de trabalho não lhes permitia a
participação; e, além da falta de tempo, a locomoção até a escola era bastante difícil, surgiu
assim a ideia de envolvê-los nas coordenações.
Os pais passaram a ser convidados através de mensagens educacionais que
levassem à reflexão. O convite era entregue aos filhos, dando a oportunidade de
participação a todos os pais interessados. O Planejamento Participativo (com pais,
professores, coordenadores e a equipe gestora) era feito quinzenal ou mensalmente, a partir
de datas comemorativas. A partir do planejamento, foram ampliados os projetos: A caixa de
correio, oficinas de confecção de brinquedos populares com a participação dos pais e o
desenvolvimento de atividades no Laboratório de Informática.
Em julho de 1997, representantes da escola visitaram a FENASOFT – maior feira de
informática da América Latina - a convite do Ministério da Educação e do Desporto para
representar o Distrito Federal. Na ocasião, os trabalhos da escola– juntamente com os de
outros estados – serviram de subsídios para o lançamento do PROINFO – Programa
Nacional de Informatização – implantado no ano seguinte em todo o país. Em setembro
daquele mesmo ano, a convite da SUCESU-DF (Associação de Usuários de Informática e
Telecomunicações – Regional do Distrito Federal), a escola participou como palestrante do
Educando 97: Workshop Nacional de Informática Educativa, no qual foram socializadas as
experiências exitosas com outras escolas da rede particular de ensino.
Em 13 de junho de 1998, a escola foi vítima de um roubo, no qual perdeu todos os
equipamentos que compunham o Laboratório de Informática (dez microcomputadores, um
scanner de mesa, duas impressoras, softwares etc.), além de outros bens que a escola
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havia adquirido com a ajuda da comunidade, por meio de campanhas e festas, como
televisores, videocassete e aparelhos de som.
Em julho de 1998, o Banco Mundial (após uma visita realizada à escola semanas
antes), convidou-a a participar da Conferência das Américas, em Washington DC, sendo a
única escola brasileira convidada a prestigiar o evento, com exceção das escolas do estado
de São Paulo que já faziam parte do Projeto Enlaces Mundiais. Ressalta-se o fato de que a
escola não fazia parte do projeto, mas foi convidada em função do trabalho que já vinha
sendo desenvolvido no Laboratório de Informática, no qual os alunos realizavam pesquisas
na Internet e utilizando-o como ferramenta pedagógica.
Naquele mesmo ano, a escola foi agraciada com o prêmio Escola Referência
Nacional em Gestão. Todos os profissionais atuantes na escola entenderam que a
premiação tratava-se do reconhecimento de um trabalho coletivo, tendo como resultado a
reafirmação da linha de trabalho adotada até então.
Em 1999, passado um ano do roubo, a escola adquiriu televisores, videocassete,
freezer e uma mesa de som. Com a ajuda de toda a comunidade escolar, a segurança da
escola foi reforçada com alarme e reforço da cerca de alambrado e das portas. Foi montado
um novo Laboratório de Informática - conquistado através de um concurso realizado pelo
Ministério da Educação e do Desporto (PROINFO) -, no qual a escola ficou em 1º lugar no
DF, conseguindo a maior pontuação dentre todas as escolas participantes. Porém a escola
mais uma vez sofreu com invasão e furto de seu patrimônio, inclusive dos equipamentos
que compunham o novo Laboratório de Informática.
No ano 2000, a Equipe do Programa Ação, vinculado a Rede Globo de Televisão,
esteve na escola gravando uma matéria mostrando o trabalho desenvolvido por toda a
equipe escolar.
No ano de 2003, coube à professora Cláudia Simone F. Caixeta Gomes a conquista
do Prêmio Incentivo à Educação Fundamental, com o Projeto Gente Miúda Espiando Bicho
Miúdo desenvolvido com sua turma de 2ª série, promovido pela Fundação BUNGE. Essa
premiação foi motivo de grande orgulho para a escola, sendo extremamente motivadora,
estimulando a participação dos professores em outros eventos.
Procurando participar das exposições organizadas pela então DRE Brazlândia, bem
como de concursos realizados pela SEEDF, em dezembro de 2006, por meio do projeto
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apresentado pelo professor Zacarias Teixeira Gomes, na Exposição das Escolas Rurais do
Distrito Federal, foi premiado com o 1º lugar dentre as escolas participantes.
Em 26 de novembro de 2007, devido ao início do processo de reforma e ampliação
da Unidade Escolar, a comunidade escolar foi deslocada para o CAIC Professor Benedito
Carlos de Oliveira, em Brazlândia.
Em dezembro de 2007, foi realizado um Referendo com o objetivo de se escolher o
Diretor e o Vice-diretor da escola. A escolha foi realizada pelo Conselho Escolar de acordo
com as normas da Lei de Gestão Compartilhada. A Diretora e Vice-diretora eleitas
assinaram um Termo de Compromisso com metas para a escola, que deveriam ser
alcançadas durante o período de sua gestão.
Em 27 de agosto de 2008 foi realizada uma grande festa de reinauguração das
instalações físicas da escola. No dia 12 de dezembro de 2008, por meio da Lei 4.267, a
escola mudou de denominação, passando a chamar-se Centro de Ensino Fundamental Irmã
Regina - uma homenagem à idealizadora desta escola, a Irmã Maria Regina Velanes Regis.
Nesse mesmo ano, no mês de dezembro, a Professora Cláudia Simone Fernandes
Caixeta Gomes, regente da 2ª série “A”, foi premiada no concurso Professor DF, com o
Projeto Começar, Recomeçar e Consolidar: Agora é pra valer! Na ocasião, a professora foi
agraciada com um Diploma de Honra ao Mérito pelo trabalho realizado.
Em fevereiro de 2009, deu-se início de forma gradativa a oferta do Ensino Médio na
escola - Foram abertas 03 turmas de 1º ano -, um anseio de toda a comunidade escolar,
pois alguns jovens após a conclusão da oitava série paravam de estudar, tanto pela
dificuldade com o transporte quanto pela falta de condições financeiras – o deslocamento
para a zona urbana era dispendioso e bastante difícil em razão da distância.
Em dezembro de 2009, a equipe gestora foi avaliada por meio de um Referendo, que
contou com a participação de toda a comunidade escolar (pais, alunos maiores de 16 anos,
servidores e professores). O objetivo era confirmar a continuidade ou não da equipe gestora,
que foi reeleita com 94% dos votos de aprovação da comunidade escolar.
Nos últimos anos, os estudantes do Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes
Regis, acompanhados pelos professores de Educação Física da escola, têm participado
regularmente dos Jogos Escolares das Escolas Públicas do DF e também dos Jogos
Interescolares de Brazlândia (JIBRAZ) – sempre com atuação marcante, resultando em
premiações devido às boas colocações nas competições esportivas. Mesmo com todas as
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dificuldades vivenciadas tal como a falta de estrutura, a escola procura trabalhar projetos
diferenciados, desenvolvidos por cada professor no decorrer do ano letivo com as turmas
e/ou os projetos da escola contemplados na PP (Proposta Pedagógica) da Unidade Escolar.
Como fato marcante para o ano de 2011, no mês de dezembro, foi realizado o
evento de formatura das primeiras turmas de 3º ano do ensino médio que, com muita
emoção e beleza em cada detalhe da solenidade, marcou a memória de cada um dos
presentes com a importância do momento. A equipe gestora formada pelas professoras
Lilian Kelly de Oliveira Silva (Diretora), Adriana Telles da Silva (Vice-diretora), Juliana Alves
de Abreu (Supervisora Pedagógica), Alessandra Silva da Fé (Coordenadora Pedagógica),
Cláudia Yuri Kawamura Yamada (Coordenadora Pedagógica), pelo professor Eduardo
Cordeiro Fidelis (Coordenador Pedagógico) e pela assistente Teresinha Dourado
(Supervisora Administrativa) teve o reconhecimento da comunidade escolar pela dedicação
e profissionalismo num momento em que a escola passava por um processo de grandes
transformações face ao crescimento do número de modalidades de ensino, com o
acréscimo de mais um turno – com a Educação de Jovens e Adultos, no período da noite - e
o conseqüente aumento no número de estudantes sem que a Unidade Escolar estivesse
estruturada de maneira adequada para o acolhimento.
A Educação de Jovens e Adultos - EJA foi implantada no Centro Educacional Irmã
Maria Regina Velanes Regis com o objetivo de atender a uma antiga demanda da
comunidade local. A implantação ocorreu de maneira a oferecer todos os segmentos dessa
modalidade de ensino, tendo as professoras Lilian Kelly de Oliveira Silva (Diretora) e
Adriana Telles da Silva (Vice-diretora), juntamente com os professores Leonardo Leocádio
da Silva Hack (Supervisor Pedagógico) e Sérgio de Oliveira Souza (Coordenador
Pedagógico) como os responsáveis pela sua implantação e pelo seu acompanhamento.
Entende-se que desde sua implantação os profissionais que compuseram a equipe
pedagógica da escola sempre procuraram melhorar seu fazer pedagógico, planejando as
atividades com a preocupação de torná-las dinâmicas, interessantes, mais próximas da
realidade do aluno e envolvendo todos os segmentos da comunidade escolar. Nesse
sentido, a equipe gestora atual, tem buscado o aprimoramento pedagógico procurando
manter contato com outras escolas da SEEDF.
Nos anos de 2012 e 2013, objetivando resgatar a linda história de sonho e de
sucesso do Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis, por meio da Gestão
Democrática, a equipe gestora apresentou como proposta a construção de um projeto
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pautado na ideia de um compromisso de superação - sob a perspectiva da construção
coletiva e do planejamento participativo. A assimilação da importância da Proposta
Pedagógica - PP e da sua correta operacionalização por parte da comunidade escolar
tornou-se condição essencial para o sucesso da escola, entendendo que, só com o
conhecimento profundo do “real vivido” será possível construir um projeto que sirva aos fins
para o qual foi idealizado. Assim, a organização do trabalho pedagógico e a gestão do
espaço escolar balizaram-se na ideia da cultura da participação e do envolvimento dos
atores escolares – considerando prioritariamente a proposta de uma escola aberta e feliz,
onde todos possam se expressar e viver a cidadania plenamente.
Destaque-se que, desde 2013, a comunidade escolar tem procurado ampliar seus
parâmetros de compreensão em relação às necessidades e às características próprias dos
habitantes rurais, que tem se organizado para lutar por maior igualdade e direitos de
cidadania, como o acesso à terra, à saúde, à educação, aos direitos sociais e às políticas
agrícolas, dentre outros.
No bojo desse processo, procuramos contemplar no nosso Plano de Trabalho ações
e estratégias voltadas para práticas cotidianas que atendam às especificidades das crianças
do campo, em acordo com as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas
do Campo.
Essas ações e estratégias visam o alinhamento às Diretrizes Operacionais e
Complementares da Educação do Campo, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação
nos anos de 2002 e 2008, respectivamente. Tais medidas visam atender à luta dos
movimentos sociais e sindicais do campo pelo reconhecimento e pela valorização dos
direitos da população do campo. Nesse sentido, temos nos baseado na idéia de respeito
aos modos de vida no campo e à defesa de um modelo de sociedade que se paute em
práticas sustentáveis na relação com a natureza.
Nesse mesmo ano, no mês de novembro, a Professora Josenir Pereira de Souza,
regente do ensino médio, representou a escola na Etapa Distrital da IV Conferência
Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente, na Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais
da Educação do Distrito Federal.
Em 2014, novamente em atenção ao clamor da comunidade escolar, a atual equipe
gestora buscou orientações no sentido de viabilizar a implantação de um curso técnico que
atendessem à demanda reprimida de formação profissionalizante por parte de jovens do
Rodeador.
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O marco orientador do curso foi estabelecido pelas decisões institucionais da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, explicitadas nas orientações do
Currículo em Movimento, na Orientação Pedagógica da Integração, nas Diretrizes de
Avaliação Educacional e na Proposta Pedagógica do Centro Educacional Irmã Maria Regina
Velanes Regis - uma proposta de educação profissional técnica que articula ciência,
trabalho, tecnologia e cultura e que visa contribuir para a formação de um cidadão ético
crítico-reflexivo, com competência técnica e comprometimento com as transformações
sociais. Um cidadão capaz de tomar decisões, bem como capaz de se adequar às
constantes mudanças no mundo do trabalho.
O Curso Técnico em Controle Ambiental foi estruturado com base no eixo
AMBIENTE E SAÚDE do Catálogo de Cursos Técnicos do Ministério de Educação – MEC
para ser ofertado de forma integrada à Educação de Jovens e Adultos – EJA, no Terceiro
Segmento, com sua implantação efetivada no segundo semestre letivo de 2015, atendendo
assim a uma política pública prioritária que objetiva garantir o desenvolvimento dos jovens e
adultos para a inserção no mundo do trabalho, e que, além disso, visa contribuir para a
elevação de escolaridade dos trabalhadores, fortalecer a inclusão educacional, bem como
inovar e diversificar os currículos escolares. Esta proposta também se articula com
políticas/programas/ações de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, e de geração
de trabalho, emprego e renda, na perspectiva da inclusão social, preparando os jovens e
trabalhadores de modo que possam atuar em suas comunidades, de acordo os arranjos
produtivos locais.
Destaca-se que, nesse mesmo ano, no mês de maio, a convite dos organizadores, o
Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis participou do III Fórum Mundial de
Educação Profissional e Tecnológica, realizado no Centro de Convenções de Pernambuco,
na cidade de Olinda/PE. A participação ocorreu com a representação “in loco” de nossa
vice-diretora, professora Josenir Pereira de Souza, em função da iniciativa inovadora da
implantação da Educação Profissional por meio do EJA-I, com o curso técnico de nível
médio de Técnico Integrado em Controle Ambiental, no período noturno, em nossa escola.
Em 26 de setembro de 2015, foi retomada uma grande festa tradicional da
comunidade do Rodeador, o festival country, que neste ano foi batizada de Festa Country
Rodeador 2015. A Festa foi realizada na quadra coberta do Centro Educacional Irmã Maria
Regina Velanes Regis, com apresentações culturais e musicais, brinquedos para as
crianças, bazar e muita comida. O ponto alto da festa foi a escolha da Garota Country 2015
e do Garoto Country 2015, com a participação de alunas e alunos da escola.
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Ainda neste mesmo ano os nossos alunos Matheus Lucas e Hugo Uessugue,
acompanhados pelo professor Evandro, participaram da sétima e última etapa do
Campeonato Brasiliense de Orientação 2015, com um excelente desempenho. Matheus e
Hugo ficaram em primeiro lugar em suas categorias. Essa conquista trata-se de um feito
maravilhoso, pois foi o primeiro ano deles como atletas filiados à Confederação Brasileira de
Orientação. Esses resultados são frutos do Projeto de Corrida de Orientação, desenvolvido
na escola – um projeto interdisciplinar envolvendo as áreas de Educação Física, Geografia e
Matemática -, e que tem como coordenador o professor de Educação Física, Evandro
Teixeira do Nascimento, que também é o supervisor da EJA.
Por último, mas não menos importante, destaca-se também a conquista dos alunos
da 3ª etapa do 3º segmento da EJA, que a partir de um trabalho construído coletivamente
sob a orientação da professora de Artes, Júlia Brito Fagundes, - que teve como produto final
a produção de um filme de curta-metragem, no formato de documentário - tiveram o seu
trabalho, o Filme/Documentário Debaixo do Sol, premiado no 1º Festival de Filmes de CurtaMetragem das Escolas Públicas do DF.
Neste ano de 2016 percebeu-se que a escola ainda não tinha uma bandeira oficial
desde que a mesma se tornou um Centro Educacional. Foi realizado um concurso entre os
alunos da escola nos três turnos, sendo vencedor, o aluno Rodrigo Jesus Fagundes, da 1ª
etapa do 1º segmento da EJA.
Em maio de 2016, os professores e alunos do Curso Técnico em Controle Ambiental
Integrado à EJA foram contemplados com o convite para a participação no II Seminário de
Educação Socioambiental, promovido pelo SINPRO-DF no Espaço Educador Chico
Mendes, e teve como tema Educação para a Sustentação da Vida.
A gincana cultural teve como tema "Culturas Populares Tradicionais Brasileiras", com
os objetivos principais de fortalecer e promover as manifestações, saberes e práticas das
culturas populares brasileiras, e promover a troca de experiências e intercâmbio entre
indivíduos com as demais expressões, linguagens e circuitos culturais, culminando com a
maior Festa Cultural com recorde de público de todos os tempos.
Em julho foi realizado o Simulado do ENEM para todas as turmas do 3º ano do
Ensino Médio, 3ª Etapa do 3º Segmento da EJA e EJA-I.
No dia 19 de julho foi realizado o "Dia do Campo", com participação da Coordenação
Regional de Ensino com as demais escolas da zona rural de Brazlândia, com objetivo de
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discutir e elaborar a "Proposta Didática para Construção de Inventário Social, Histórico e
Cultural das Escolas do Campo da SEDF".
Ainda em julho deste ano, a primeira turma do Curso Técnico em Controle Ambiental
Integrado a EJA, EJA-I, concluíram o primeiro ano do curso (1º e 2º semestres / módulos) e
receberam a primeira Certificação de Qualificação Profissional do curso: o de Agente de
Mobilização Ambiental.
Em 29 de agosto, o CED Irmã Regina se classificou entre os 20(vinte) melhores no
2º Festival de Curtas com o filme "Catira".
Em 19 de outubro a aluna Érika Veríssimo da EJA Integrada obteve a melhor
classificação na redação do Simulado do ENEM, entre toda a rede pública e particular de
ensino, sendo a melhor de Brazlândia, e ficando entre as 10 redações premiadas e
publicadas no livro Jovem Escritor.
Ainda em outubro foi divulgado o resultado do ENEM/2015, onde o CED Irmã Regina
alcançou o 2º lugar de Brazlândia e 30º do DF, com 510 pontos de média geral.
Em 23 de novembro foi realizado o Processo de Eleição para Gestores, através da
Gestão Democrática, sendo eleitos pela Comunidade Escolar com cerca de 70% dos votos
válidos, a Professora Josenir como Diretora e o Professor Janio como Vice-diretor. Esta
Equipe Gestora tem como objetivos prioritários: promover a inclusão educacional com
relação aos índices atuais de escolarização e alfabetização da população da região do
Rodeador e comunidades próximas à Escola e mobilizar famílias da localidade e setores da
sociedade civil, articulando com os propósitos de que a educação seja assumida como
responsabilidade de todos e ampliar o controle social visando o cumprimento das metas
educacionais.
Em fevereiro de 2017, a adequação da cor do uniforme de acordo com a realidade
local, foi aprovada pela comunidade local e referendada pelo Conselho Escolar. Nas costas
do uniforme, que foi preservado o seu padrão oficial, tem a bandeira do CED Irmã Regina,
fazendo parte da comemoração dos cinqüenta anos da escola.
Em abril deste ano, foram concluídas as obras de ampliação e reforma da cantina e
do depósito de gêneros, custeadas com recursos do PDAF e emenda parlamentar do
Deputado Joe Vale.
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Em agosto, foi comemorado o cinquentésimo aniversário da fundação da escola com
o evento “Escola Compartilhada”, promovida pela Secretaria de Educação em conjunto com
vários órgãos públicos, oferecendo diversos serviços à comunidade local.
Em dezembro do corrente ano, aconteceu a Colação de Grau e Formatura da 1ª
Turma do Curso Técnico em Controle Ambiental Integrado à EJA – EJA I.
O ano de 2018 marca a implantação do 3º Ciclos de Aprendizagem nas Séries Finais
do Ensino Fundamental de 09 anos, assim como a implantação da Semestralidade no
Ensino Médio. Atendendo a proposta curricular de ambos os projetos, houve uma
necessidade de reestruturação na logística deste Estabelecimento de Ensino, assim
permanecendo: MATUTINO – 2º Bloco do 2º Ciclo, 2º Bloco do 3º Ciclo e Semestralidade
(Bloco I e Bloco II); VESPERTINO – 1º Bloco do 2º Ciclo e 1º Bloco do 3º Ciclo.
Em outubro foi concluída e entregue a Comunidade Escolar a arquibancada e o piso
da quadra poliesportiva. Essas obras foram realizadas através de recursos oriundos de
emendas parlamentares e Recursos do PDAF.
No período de 16 a 19 foi realizada a Etapa Distrital do Circuito de Ciências das
Escolas Públicas do Distrital Federal, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Os
professores Alessandro Dias Guedes e Ana Paula Alves se sobressaíram com o Projeto
Sistema de Irrigação com garrafa PET por Capilaridade, desenvolvido no Ensino Médio.
Neste mesmo Circuito, a professora Maria Pereira de Mato, regente do 2º Ano das Séries
Iniciais do Ensino Fundamental, foi convidada a expor o exitoso Projeto Cultivo do Adubo
Orgânico e sua utilização na Plantação de Morangos.
No dia 20 de novembro foi realizado o VI Encontro das Escolas do Campo da
Coordenação Regional de Brazlândia. Neste encontro foram realizadas várias formações
continuadas, assim como foi construído um documento norteador com várias sugestões
para melhorias das Escolas em questão.
O dia 20 de dezembro é marcado com a publicação da Portaria nº 419, que institui a
Política de Educação Básica do Campo, onde a mesma almeja no: atender a população do
campo em suas mais variadas formas de produção de vida (agricultores familiares,
extrativistas, pescadores, assentados, acampados, trabalhadores e assalariados rurais, os
povos e comunidades tradicionais, da floresta, e demais populações que produzam em suas
condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural; alinhar as políticas
educacionais da SEEDF, voltadas para a população do campo, aos Marcos Normativos
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Federais da Educação do Campo, bem como documentos regulatórios da Educação Pública
do Distrito Federal. Um dos Princípios da Educação do Campo é o desenvolvimento
pedagógico e curricular a partir da vinculação às matrizes formativas da população do
campo, quais sejam: Terra, Trabalho, História, Cultura, Luta Social, Vivências de Opressão,
Conhecimento Popular, Organização Coletiva, identificados por meio de inventário da escola
e da comunidade (Inventário Social, Histórico e Cultural), como atividade de pesquisa a ser
realizada por docentes, estudantes e comunidade escolar em geral, de forma que os
saberes e fazeres do povo camponês constituam-se para a práxis pedagógica.
Em março de 2019, após várias injúrias e polêmicas geradas pela mídia, o CED Irmã
Regina aderiu ao Programa Escola Que Queremos, que trata de um conjunto de ações de
apoio, distribuídos em seis eixos, para que as escolas desenvolvam todo o seu potencial:
Pedagógico, Infraestrutura, Tecnologia, Gestão de Pessoas, Gestão Escolar e Segurança.
O dia 17 de abril ficou instituído como Dia do Campo nas Unidades Escolares do
Campo da Rede Pública do Distrito Federal, conforme Portaria nº 419 de 20 de dezembro de
2018. Na Coordenação Regional de Brazlândia, este dia foi comemorado no dia 24 de abril,
onde todas as Escolas do Campo de Brazlândia se reuniram no CED Irmã Regina, para
formação continuada e luta pelos interesses e dificuldades das Escolas do Campo.
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3 – Cronologia dos Gestores da Unidade Escolar

Período

Diretora/Diretor

1973 - 1974

Maria Zelva Neto Gomide

1975 - 1976

Adelaide Pereira de Oliveira

1977 - 1985

Irmã Maria Regina Velanes Régis

1986 - 1988

Marina de Paiva Souza Lima de Oliveira

1989 - 1991

Sheila Saraiva Rodrigues

1992

Wels Sant’Anna

1993- 1994

Ana Maria Batista da Silva

1995 - 2002

Dirlene Pimentel Ataíde Cardoso

2003 - 2004

Marilene Vieira Campos Gomes

2005 - 2011

Lilian Kelly de Oliveira Silva

2012 - 2016

Sérgio de Oliveira Souza

2016

Josenir Pereira de Souza

2017

Josenir Pereira de Souza

2018

Josenir Pereira de Souza

2019

Josenir Pereira de Souza
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4 – Caracterização
Retrato da realidade e contexto da comunidade na qual a Unidade Escolar está inserida.
Nos últimos anos a comunidade do Rodeador e seu entorno tem demandado ao
Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis a atenção à Educação Profissional,
bem como a escolarização de jovens e adultos.
Essa demanda da comunidade escolar está relacionada à Educação de Jovens e
Adultos e ao PROEJA. O PROEJA é o Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos que tem por
objetivo oferecer oportunidade de estudos àqueles que não tiveram acesso ao ensino médio
na idade regular, com a possibilidade de reunir os conhecimentos do ensino médio às
competências da educação profissional.
Já a partir do primeiro semestre letivo de 2014, iniciamos as discussões para
construção coletiva do Plano de Curso Técnico Integrado em Controle Ambiental que
passou a ser ofertado a partir do segundo semestre de 2015, para a modalidade EJA. A
SUBEB definiu como estratégia de construção do Plano de Curso, o envolvimento da equipe
gestora da escola, professores, coordenadores locais e intermediários da EJA e do Ensino
Médio, Professores das Coordenações da EJA, da Educação do Campo e da Educação
Profissional, alunos e comunidade em geral, para a formatação do Currículo Integrado, que
requer uma formação baseada no trabalho como princípio educativo.
A participação da comunidade tem sido fundamental para a vida da escola, seja nas
coordenações, nos eventos festivos ou nas reuniões para tomadas de decisão. Deixando
evidente que escola com qualidade social se faz com uma comunidade participativa.
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II – FUNDAMENTOS NORTEDORES:

1- Princípios norteadores do trabalho pedagógico desenvolvido na unidade Escolar

As bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação responsabilizam o
poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia a todos os estudantes de um
ensino ministrado com base nos seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber;
III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV – respeito à liberdade e aos direitos;
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII – valorização do profissional da educação escolar;
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma da legislação e normas dos sistemas
de ensino;
IX – garantia de padrão de qualidade;
X – valorização da experiência extraescolar;
XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
Além das finalidades da educação nacional enunciadas na Constituição Federal
(artigo 205) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (artigo 2º), que têm
como foco o pleno desenvolvimento da pessoa, a preparação para o exercício da cidadania
e a qualificação para o trabalho, deve-se considerar integradamente o previsto no Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA (Lei nº 8.069/90), o qual assegura, à criança e ao
adolescente de até 18 anos, todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa, as
oportunidades oferecidas para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade. São direitos referentes à vida, à saúde, à
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alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito mútuo, à liberdade, à convivência familiar e comunitária (artigos 2º, 3º e 4º).
A Proposta Pedagógica – PP tem como objetivo apresentar a proposta de
planejamento e execução do trabalho pedagógico que deve ser desenvolvido tendo como
referência a LDB (Lei nº 9394/96), que em seu art.12 & I, art. 13 & I e art. 14 & I e II,
estabelece orientação legal de confiar à escola a responsabilidade de elaborar, executar e
avaliar seu projeto pedagógico.
A legislação atual define normas de gestão democrática do ensino público na
educação básica, na qual a participação dos professores e especialistas na elaboração do
projeto pedagógico promove uma dimensão democrática na escola. Nessa perspectiva, as
decisões não são centralizadas no Gestor, mas cedem lugar a um processo de
fortalecimento da função social e dialética da escola por meio de um trabalho coletivo com
todos os segmentos participantes da comunidade escolar.
Com o objetivo de destacar a descentralização da gestão escolar e o fortalecimento
da autonomia da escola, e garantindo a participação da sociedade na gestão, criou-se o
Conselho Escolar constituído com base na LDB 9394/96 e na Lei que regulamenta: “gestão
democrática do ensino, garantida a participação dos representantes da comunidade”. O
Conselho Escolar tem peso de decisão enquanto órgão máximo da instituição, de caráter
deliberativo, consultivo e normativo no referente a quaisquer assuntos relacionados à
escola.
O mandato da equipe eleita terá a duração de três anos (2017-2019). A autonomia
na escola é o resultado da confluência de vários interesses, onde se confrontam diferentes
detentores de influência tanto interna quanto externa, sendo, portanto uma construção
político-social, e, sendo assim, um meio de a escola concretizar em melhores condições
suas intencionalidades. Tanto quanto o Conselho Escolar, o Conselho de Classe é uma
instância que tem a responsabilidade de garantir a representatividade, a legitimidade e a
continuidade das ações educativas.
As estratégias a serem desenvolvidas para atingir os objetivos propostos levam em
conta experiências anteriores, a realidade socioeconômica e as perspectivas da comunidade
escolar quanto ao trabalho pedagógico.
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O art. 22 da Lei nº 9394/96 estabelece que “a Educação Básica tem por finalidade
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.
Dessa forma, o trabalho pedagógico está pautado em ações pedagógicas que
possam garantir que a escola cumpra sua função social de maneira plena, propiciando ao
educando a construção de conhecimentos, atitudes e valores que o tornem solidário, crítico,
criativo, ético e participativo – um cidadão que exerça plenamente o seu papel social.
A correlação entre teoria e prática, fundamental para a aprendizagem, intensifica-se
na Pedagogia de Projetos e requer a adoção de estratégias diferençadas, tais como:


Manifestações artístico-culturais de naturezas diversas;



Pesquisas, seminários e grupos de estudo;



Atividades extraclasses integradas ao currículo principalmente por meio de visitas e
excursões para estudo do meio;



Participação em promoções, campanhas e outros eventos sócio-comunitários;



Aulas planejadas e desenvolvidas de forma participativa;



Utilização dos laboratórios de ciências e informática em atividades que busquem o
conhecimento e estimulem o interesse e a pesquisa científica.

21

2 – Finalidades
A Proposta Pedagógica – PP do Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes
Regis está voltado para a formação significativa do aluno, propiciando ao mesmo tempo a
construção de conhecimentos, atitudes e valores que o tornem solidário, crítico, criativo,
ético e participativo. Este trabalho torna-se viável por meio da participação coletiva e das
instituições representativas dos segmentos da comunidade escolar.
Para sua elaboração, considerou-se a contribuição de todos os segmentos da
comunidade escolar, tendo como referência o atual Projeto Político Pedagógico da
Secretaria de Educação do Distrito Federal, em consonância com os Planos Nacionais e
Distritais de Educação e com os princípios da Lei de Gestão Democrática nº 4.751 de
fevereiro de 2012.
Inspirando-se no Projeto Político Pedagógico da Secretaria de Educação do Distrito
Federal - PPP Carlos Mota, adota-se a partir desta gestão o conceito de Escola do Campo
com base na idéia de educação do campo, um conceito novo que tem pouco mais de dez
anos, e que surgiu como denúncia e como mobilização organizada contra a situação atual
do meio rural: situação de miséria crescente, de exclusão/expulsão das pessoas do campo;
situação de desigualdades econômicas, sociais, que também são desigualdades
educacionais, escolares.
“A luta principal da educação do campo tem sido por políticas públicas que garantam
o direito da população do campo à educação que seja no e do campo: no campo, porque
as pessoas têm direito a ser educadas no lugar onde vivem; do campo, porque as pessoas
têm direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada
à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais. E esta educação inclui a escola:
hoje uma luta prioritária, porque há boa parte da população do campo que não tem
garantido seu direito de acesso à educação básica. Não há sentido desencadear esforços
para a produção de teorias pedagógicas para um campo sem gente, para um campo sem
sujeitos, ou, dito de outra forma, para uma ruralidade de espaços vazios.”
A base fundamental de sustentação da educação do campo é que o território do
campo deve ser compreendido para muito além de um espaço de produção agrícola. O
campo é território de produção de vida; de produção de novas relações: sociais, culturais,
ambientais, econômicas e políticas.
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III – MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
1 – Missão
A missão do Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis é formar
cidadãos com senso crítico, atuantes e conscientes, despertando valores éticos e morais,
por meio de um trabalho pedagógico significativo que tem como objetivo integrá-los na
construção de uma sociedade justa e igualitária. Esse trabalho será realizado com o
desenvolvimento de atividades pedagógicas pautadas nos conceitos de interdisciplinaridade
e transversalidade, na Pedagogia de Projetos – inspirada nas idéias de Célestin Freinet - e
na Pedagogia Transformadora/Libertadora – inspirada nas idéias de Paulo Freire, aplicada à
Educação de Jovens e Adultos e à Educação do Campo.

2

- Objetivos
2.1 Elevar o rendimento escolar, bem como a alfabetização e escolarização da
comunidade local;
2.2 Promover a inclusão;
2.3 Diminuir a evasão escolar e o número de alunos em situação de distorção
idade/série;
2.4 Promover a participação de todos os membros da comunidade escolar no
planejamento e execução do Plano de Trabalho;
2.5 Promover a inovação na Gestão Escolar com base na Gestão Democrática e na
participação das instituições representativas: Conselho Escolar, Conselho de
Classe e Grêmio Estudantil;
2.6 Promover a participação da comunidade escolar no planejamento e execução das
metas administrativas e financeiras, conforme proposto no Plano de Trabalho;
2.7 Estimular a execução de projetos com base na proposta de Educação no/do
Campo, bem como a execução de projetos que promovam o acesso à cultura e às
artes.
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3

Metas
3.1 Aumentar o índice de aprovação dos alunos dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, com base
na elevação da qualidade social do trabalho pedagógico;
3.2 Construir uma escola verdadeiramente democrática tendo como base os conceitos
de inovação, participação e inclusão e os princípios norteadores do Projeto Político
Pedagógico da Secretaria de Educação do Distrito Federal - PPP Carlos Mota;
3.3 Construir a organização do trabalho pedagógico tendo como referência os
princípios da Educação do Campo, considerando a grande diversidade das
populações rurais localizadas no raio de influência da Unidade Escolar.

4

Ações
4.1 Executar pelo menos cinco projetos exclusivos da escola no decorrer do ano letivo,
envolvendo todos os segmentos escolares: Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e
Adultos – EJA e Educação Profissional Integrada à EJA - EJAI;
4.2 Executar pelo menos dois projetos específicos de cada segmento escolar no
decorrer do ano letivo;
4.3 Executar projetos específicos envolvendo a Sala de Leitura/Biblioteca da escola.
4.4 Executar projetos específicos envolvendo o Laboratório de Informática e promover
a articulação do laboratório com as áreas de conhecimento.
4.5 Executar projetos de respeito ao Patrimônio Público, visando diminuir os índices de
depredação/ pichação e elevando os índices de limpeza e organização do ambiente
escolar;
4.6 Estimular a participação dos alunos da escola em eventos, concursos e avaliações
externas;
4.7 Viabilizar, estimular e apoiar as ações desenvolvidas pelos profissionais da Sala de
Recursos, Orientação Educacional, Apoio Pedagógico e Apoio Psicológico;
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4.8 Promover levantamentos semanais relativos à infrequência dos alunos matriculados
e entrar em contato com a família para tratar sobre as mesmas;
4.9 Desenvolver um projeto interventivo para os alunos defasados idade/série, bem
como promover aulas de reforço semanalmente, em turno contrário;
4.10 Implantar a Tri docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, especificamente
para o 4º e 5º anos;
4.11 Convocar a família em caso de desistência de alunos e acionar as instituições
competentes: Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Adolescência, etc.;
4.12 Promover a Hora Cívica quinzenalmente, para resgate de valores cívicos, morais,
cidadania, respeito à Pátria, valorizando os Símbolos Nacionais;
4.13 Promover uma atividade sociocultural com participação de toda a comunidade
escolar;
4.14 Promover a gestão financeira e administrativa com transparência, eficiência e ética,
com a participação do Conselho Escolar e demais instituições representativas da
comunidade escolar;
4.15 Realizar conselhos de classe participativos e avaliações institucionais;

5

Estratégias
5.1 Realizar Simulados Bimestralmente para os estudantes dos Anos Finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio;
5.2 Realizar produção de material pedagógico (apostila e outros) para a execução dos
aulões preparatórios para ENEM e PAS;
5.3 Realizar um Projeto de Produção Literária e Poesia;
5.4 Realizar um Projeto de Acompanhamento Pedagógico, através da Educação
Integral;
5.5 Realizar Atividade de Reagrupamento nas turmas dos Anos Iniciais e nos Anos
Finais do Ensino Fundamental, com o objetivo de sanar eventuais dificuldades e
possibilitar momentos de troca de experiência;
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5.6 Reunir, ao final de cada bimestre, a equipe de trabalho para avaliação do
rendimento apresentado pelos alunos e procurar solução para os problemas
identificados;
5.7 Apresentar aos professores e aos alunos os gráficos de rendimentos por bimestre;
5.8 Possibilitar momentos de avaliação conjunta entre professores das turmas do 5°
ano e os professores das turmas do 6° ano, buscando objetivos comuns a serem
desenvolvidos com esses alunos;
5.9 Promover a parceria efetiva entre coordenadores e professores, e coordenadores e
a equipe gestora, de maneira que o trabalho pedagógico aconteça de forma ágil e
sem entraves;
5.10 Estimular a parceria com as famílias para sanar as dificuldades educacionais em
relação aos nossos alunos;
5.11 Realizar projetos de caráter cultural e que promovam o acesso às Artes e a
manifestação dos talentos artísticos e culturais;
5.12 Promover a participação de todos os estudantes da Unidade Escolar em eventos
nacionais como a Semana Nacional do Meio Ambiente, a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, bem como nas Olimpíadas de Matemática e de Língua
Portuguesa;
5.13 Escolher Temas Geradores como referência ao trabalho pedagógico em cada
bimestre;
5.14 Utilizar o espaço da Sala de Leitura/Biblioteca para pesquisas e trabalhos, com o
apoio de um profissional;
5.15 Encaminhar os alunos com necessidades educacionais especiais à Equipe
Psicopedagógica;
5.16 Subsidiar a Sala de Recursos para o atendimento dos alunos de Ensino Especial;
5.17 Aplicar as adaptações curriculares para todos os alunos de Ensino Especial, com
os devidos registros realizados pelos professores;
5.18 Convocar a família em caso de desistência de alunos e acionar o Conselho Tutelar
quando necessário;
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5.19 Elaborar um Projeto Interventivo a ser aplicado para os alunos em condição de
distorção idade/série, com o acompanhamento de profissionais especializados
(psicopedagogos, psicólogos e orientadores educacionais);
5.20 Promover eventos como a Festa Cultural, Ações Globais que envolvam toda a
comunidade escolar;
5.21 Realizar o Dia da Família na Escola, oportunizando momentos de informação,
integração e confraternização entre todos os segmentos;
5.22 Incentivar a participação dos pais na elaboração da Proposta Político Pedagógica
da escola, através da conscientização dos mesmos sobre a participação nas
atividades escolares dos nossos alunos;
5.23 Traçar as linhas gerais dos trabalhos a serem desenvolvidos no decorrer do ano
letivo junto aos professores;
5.24 Utilizar o espaço das coordenações coletivas para planejamento das atividades a
serem desenvolvidas, bem como avaliação das mesmas.
5.25 Oportunizar momentos de estudo e reflexões entre a equipe de trabalho de modo a
contribuir melhoria qualitativa do trabalho pedagógico;
5.26 Incluir nos projetos desenvolvidos pela escola os eixos Estruturantes: Cidadania,
Sustentabilidade Humana, Aprendizagens, diversidade, Educação das Relações
Étnico-raciais, Educação do Campo, Educação em Gênero e Sexualidade e Direitos
Humanos;
5.27 Aplicar as verbas destinadas à escola através do levantamento das necessidades
realizado junto à comunidade escolar, com aval do Conselho Escolar;
5.28 Realizar conselhos participativos de modo que seja um momento de reflexão do
trabalho pedagógico, bem como de todos os problemas que eventualmente surjam,
procurando meios eficazes de solucioná-los.
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IV – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
1 – Estrutura e Funcionamento Pedagógico da Unidade Escolar
Horário de Funcionamento
Turnos

Entrada

Saída

Matutino

07h30

12h30

Vespertino

12h45

17h45

Noturno

19h

23h

Etapas da Educação Básica
Segmentos

Turnos

Qtd de turmas

Ensino Fundamental - Anos Iniciais

Matutino - 4º e 5° anos

01 +01= 02

Ensino Fundamental - Séries Finais

Matutino - 8° anos e 9º anos

04+04= 08

Ensino Médio

Matutino - 1°, 2° e 3° anos

03+03+02= 08

Vespertino - 1º, 2°,3º,4º e 5º

01+01+02+01+02=

anos

07

Vespertino - 6°e 7° anos

06+05 =11

Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Ensino Fundamental - Anos Finais
Educação de Jovens e Adultos

Noturno- 1° ,2° e 3° segmentos,
EJA-I

01+04+03+03 = 11

Salas/espaços pedagógicos
Sala Ambiente

18

Laboratório de Ciências

02

Laboratório de Informática

01

Sala de Leitura/Biblioteca

01

Sala de Recursos

01

Sala de Professores/Coordenação

02

Sala de Apoio Pedagógico/SOE

01

Pátio, Praça e Arena Cultural

04

Espaço p/ Educ. com Movimento

01

Sala de Apoio à Educação Integral

01
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PERÍODO/ANO/SÉRIE

Nº de turmas

Nº de alunos

Nº Alunos ANEE

1º ano

01

09

-

2º ano

01

24

-

3º ano

02

35

01

4º ano

02

40

03

5º ano

03

55

05

6º ano

06

116

09

7º ano

05

129

07

8º ano

04

109

05

9º ano

04

116

05

1º ano do EM

03

85

06

2º ano do EM

03

83

-

3º ano do EM

02

53

02

SEGMENTO/ETAPAS

Nº de turmas

Nº de alunos

Nº Alunos ANEE

-

-

-

01

24

01

2º segmento EJA/5ª etapa

01

26

06

2º segmento EJA/6ª etapa

01

15

05

2º segmento EJA/7ª etapa

01

19

01

2º segmento EJA/8ª etapa

01

12

01

03

37

-

3º segmento EJA/1ª etapa

01

27

-

3º segmento EJA/2ª etapa

01

21

01

3º segmento EJA/3ª etapa

01

20

-

1º segmento EJA/1ª e 2ª
etapas
1º segmento EJA/3ª e 4ª
etapas

3º segmento EJA-I/1º/2º/3º/4º
semestres*

* Curso Técnico em Controle Ambiental – EJA Integrado à Educação Profissional.
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2 - Atores
A proposta pedagógica exige dos educadores, funcionários, alunos e pais a definição
clara do tipo de escola que desejam. Assim, todos deverão definir o tipo de sociedade e o
tipo de cidadão que pretendem formar e as ações especificas para o cumprimento das
metas e dos objetivos. Ao delinearmos as responsabilidades específicas de cada ator no
processo educacional devemos considerar a complementaridade do papel que cabe a cada
um.


Estudantes – Constituem um corpo formado por sujeitos únicos e plurais, em
nossos dias e em grande parte, conectados às redes sociais virtuais. São sujeitos
em formação e desenvolvimento como cidadão do mundo e protagonista na
construção de seus direitos.



Equipe Gestora – É a responsável pela gestão dos recursos financeiros, pela
articulação das ações administrativas e pedagógicas, pela manutenção de um
ambiente escolar harmônico e pela articulação do trabalho pedagógico.



Professores – Têm a responsabilidade de conduzir os processos relacionados à
construção do conhecimento e relações pessoais no espaço da sala de aula e fora
dela, não somente ao que está relacionado ao currículo, como também às atividades
extras curriculares.



Coordenador Pedagógico – Cabe a este profissional garantir a articulação entre
professores, equipe gestora e comunidade escolar. Responsável pela articulação do
espaço/tempo de coordenação pedagógica. Para tanto, precisa assumir o
protagonismo no apoio ao trabalho pedagógico, à formação continuada, ao
planejamento e ao desenvolvimento do PPP.



Coordenador de Educação integral - Responsabiliza-se pela articulação do
trabalho entre professores de turnos diferentes de modo que seus trabalhos
complementem-se. É o profissional que operacionaliza a integração entre os
diversos saberes nos diversos espaços.



Profissionais de Apoio Pedagógico (Orientadora, Psicóloga, Pedagoga) Trabalham nos bastidores da escola para intermediar os conflitos escolares e ajudam
os professores a lidar com alunos com dificuldade de aprendizagem, além de
promover a avaliação e o encaminhamento dos alunos para atendimento
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especializado. Consideramos aqui, cada um dentro esfera de atuação da profissão e
da especialização, sem deixar de considerar o trabalho articulado e interdisciplinar.


Outros profissionais – Servidores da Carreira de Assistência, Secretários,
Funcionários de Prestadoras de Serviços, cumprem o papel de suporte às atividades
escolares. Educadores Sociais Voluntários e Estagiários assumem o papel de
auxiliar no trabalho pedagógico desenvolvido por professores e professoras.



Comunidade Escolar – A relação entre escola e comunidade pode ser marcada
pelo diálogo, a troca de experiências, a construção de saberes e também pela
possibilidade de juntas, constituírem-se em uma comunidade de aprendizagem, de
modo que a interação entre ambas auxilie na superação dos desafios que se
apresentam.
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3 - Objetivos de cada etapa e/ou modalidade oferecida na Unidade Escolar:
3.1 Etapas da Educação Básica: Ensino Fundamental
De acordo com as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação, o
Ensino Fundamental destina-se à formação da criança e do adolescente, objetivando o
desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de auto-realizarão e exercício
consciente da cidadania plena. Obrigatória a todos, a segunda etapa da Educação Básica
supõe o exposto no art. 3º da LDB, no qual estão garantidos os princípios da igualdade, da
liberdade, do reconhecimento do pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, além
da valorização de professores e da gestão democrática de ensino público como garantia de
padrão de qualidade. O exercício do direito ao atender ao fim maior da educação
personalizado no pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercer a cidadania e
qualificação para o Trabalho (art. 22, LDB).
Durante os primeiros anos de escolarização, o aluno tem a oportunidade de vivenciar
experiências significativas de aprendizagem. Esse aluno ganha experiência e amplia sua
estrutura mental e emocional, apropria-se de maneiras novas de pensar e agrega valor ao
seu estilo de resolver problemas e compartilhar a afetividade. Além disso, aprende a utilizar
estratégias metacognitivas e desenvolve habilidades cada vez mais refinadas ao longo de
todo percurso escolar. Ele se prepara para exercer sua autonomia em direção a tarefas
sociais e afetivas que o conduzirão à juventude bem sucedida e a vida adulta de sucesso.
Durante o percurso no ensino fundamental, o aluno tem a chance de se conhecer e
conhecer o “outro” em espaços de socialização próprios desta fase; tem oportunidade de
fazer escolhas, fortalecer sua auto-estima e sua subjetividade, além de manifestar seus
desejos e de atendê-los de forma pró-ativa – conquista própria do conhecimento adquirido.
Enfim, o que o aluno constrói durante este período de escolarização é a expressão de seu
talento, sua criatividade e sua capacidade de realização.
O Ensino Fundamental deverá também estar imbuído da busca pela inovação
tecnológica e científica, compatíveis com a resolução de problemas e demandas da
sociedade

contemporânea,

responsabilidade

e

de

por

meio

flexibilidade

do

compartilhamento

teórico/metodológicas

de

dos
ações

princípios

de

pedagógicas,

favorecendo, assim, o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação dos processos
educacionais concretizados na qualidade e respeito à equidade de direitos e deveres de
alunos, professores e gestores da educação.
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As grandes transformações sociais e tecnológicas ocasionam mudanças na prática
educativa, em virtude da necessidade de oferecer aos alunos uma formação compatível com
as demandas do mundo moderno, valorizando habilidades, competências pessoais,
conhecimentos e valores para além da aquisição de quantidade de informações.
Cabe ressaltar que um sistema educacional é considerado de qualidade, quando
todas as crianças e jovens são atendidos em três perspectivas: de estar na instituição
educacional, de aprender e ser aprovado ao final de cada ano letivo. Desse modo, o ideal de
qualidade em educação, portanto, não se limita ao acesso à instituição educacional, mas se
consolida com a aprendizagem do aluno e sua permanência no sistema de ensino até a
conclusão do ensino fundamental e, também, do ensino médio.
De acordo com o Art. 32. Da Lei 9394/96 o ensino fundamental é obrigatório, com
duração de 09 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 06 anos de idade, terá por
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de
tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
3.1.1 Ensino Fundamental – Anos Iniciais (Segundo Ciclo):
A organização curricular, nos Anos Iniciais do Ensino fundamental, enfatiza a
assimilação de conceitos, buscando desenvolver habilidades e competências que
possibilitem

aos

alunos

prosseguirem

os

estudos.

Face

aos

princípios

de

interdisciplinaridade e de contextualização que permeiam todo o Currículo da Educação
Básica, e da forma de habilitação dos professores para atuarem nos Anos Iniciais do ensino
Fundamental, o tratamento didático pedagógico dos componentes curriculares será de
atividades, não se justificando preestabelecer número de horas para cada um dos
componentes curriculares.
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As atividades de cada turma terão a duração diária de cinco horas, sob a
responsabilidade de um único professor que cumpre carga horária de 40h, incluída a
coordenação pedagógica.
Primeiro Bloco do Segundo Ciclo - 1º, 2º e 3º anos
O Segundo Ciclo tem a dimensão positiva de promover a progressão continuada do
processo de aprendizagem, além de possibilitar a organização de um tempo maior e mais
flexível para o desenvolvimento das competências que a criança precisa construir.

O

objetivo geral do Segundo Ciclo é reestruturar o Ensino Fundamental para 09 anos,
garantindo à criança, a partir dos 06 anos de idade, a aquisição da alfabetização/letramento
na perspectiva da ludicidade e do seu desenvolvimento global.
Para que ocorra o sucesso desse trabalho é imprescindível o envolvimento de todos
nesse processo de construção, onde são importantes: a formação continuada dos
professores, o trabalho coletivo com reagrupamento, o trabalho com projeto interventivo, as
quatro práticas de alfabetização e avaliação formativa no processo de ensino e
aprendizagem.
Segundo Bloco do Segundo Ciclo - 4º e 5º anos
Nestes anos da etapa da educação básica, é de se esperar que os alunos já tenham
incorporado a rotina escolar, atuem com maior independência e dominem uma série de
conhecimentos, uma vez que suas capacidades cognitivas sofrem avanços significativos.
Os alunos começam a estabelecer relações de causalidade, o que os estimulam a

buscarem a explicação das coisas (porquês) e as finalidades (para que servem). O
pensamento ganha maior flexibilidade, o que lhes possibilitam perceberem as
transformações. Ampliam suas hipóteses, estendendo-as a contextos mais amplos
adquirem as possibilidades de maior concentração e capacidade verbal para
expressarem com clareza suas idéias e pontos de vista.
3.1.2 Ensino Fundamental – Anos Finais (Terceiro Ciclo):
A organização curricular dos anos finais tem como principal finalidade ampliar o
conjunto de competências e habilidades adquiridas pelos educandos ao longo dos quatro
primeiro anos de escolarização, no sentido de aprofundar conhecimentos relevantes e
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introduzir novos componentes curriculares que contribuam para uma formação integral.
Estabelece a relação entre princípios e operacionalizações, teoria e prática, planejamento e
ação e norteia-se pelos princípios éticos e morais em que estão consubstanciadas as
relações sociais, as do mundo do trabalho e as de convivência com o meio ambiente.
Deverão ser observadas as questões que permeiam a mudanças de fase gradativa
dos alunos do estágio operatório concreto para o pensamento formal. Assim, devem ser
trabalhadas questões em que os agentes do processo ensino-aprendizagem possam:
dialogar, duvidar, discutir, questionar, compartilhar informações, e que se haja espaço para
transformações, para as diferenças, para o erro, para as contradições, para a colaboração
mútua e para a criatividade.
3.2 Etapas da Educação Básica: Ensino Médio - Semestralidade
Em consonância com as diretrizes legais de centrar o ensino e a aprendizagem no
desenvolvimento de competências e habilidades por parte do aluno, o Ensino Médio passa a
assentar-se em três eixos centrais: flexibilidade, para atender às mudanças permanentes
que caracterizam a sociedade em transformação; diversidade, para atender a diferentes
grupos em diferentes espaços; e contextualização, para garantir uma base comum,
diversificar os trajetos, permitir a constituição dos significados e dar sentido à aprendizagem.
Com o objetivo de levar ao aluno conhecimentos capazes de torná-lo sujeito
transformador, crítico e criativo, baseado nos princípios da estética da sensibilidade, da
política da igualdade e da ética da identidade, diante das exigências do mundo globalizado,
o Ensino Médio passa a ter como finalidades estabelecidas pelo Art. 35 da LDB:
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina.
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No que se refere à organização da matriz curricular, o Ensino Médio concentra os
conteúdos em dois blocos, sendo organizados da seguinte maneira: BLOCO I - Língua
Portuguesa, Matemática, Educação Física, Biologia, Química, Filosofia, História, Língua
Estrangeira Moderna Inglês e Projeto Disciplinar I; BLOCO II -

Língua Portuguesa,

Matemática, Educação Física, Física, Sociologia, Geografia, Espanhol, Artes, Projeto
Disciplinar I e Projeto Disciplinar II. Essa organização tem como objetivo promover a
interdisciplinaridade,

favorecendo,

assim,

à

construção

de

estruturas

cognitivas

responsáveis pelo desenvolvimento de competências e habilidades para o exercício da
cidadania plena.
3.3 Etapas da Educação Básica: Educação de Jovens e Adultos - EJA
Conforme o atual Projeto Político Pedagógico da Secretaria de Educação do Distrito
Federal - PPP Carlos Mota, a EJA é uma modalidade da educação básica destinada aos
jovens e adultos inseridos no mundo do trabalho, com empregabilidade ou não, que buscam
iniciar ou continuar seu percurso escolar. Os casos de interrupção no processo de
escolarização são motivados por fatores sociais, econômicos, gerados pela precariedade do
contexto social, familiar, pelo fracasso escolar e pelo desrespeito à diversidade presente no
contingente étnico, sexual, de gênero e de pessoas com deficiência e Altas Habilidades.
Destaque-se que a EJA não pode ser concebida como uma redução de tempo
escolar, tampouco como uma reprodução aligeirada dos conteúdos, mas sim como uma
modalidade com características específicas, que exige uma organização do trabalho
pedagógico, que valorize seus sujeitos e proporcione a construção de saberes com vistas à
formação de um ser crítico, político, intelectual e criativo.
É notório que muitos jovens e adultos vêm de trajetórias escolares descontínuas,
marcadas por rupturas, frustrações e não aprendizados. Nesse sentido, um dos desafios da
EJA é repensar formas de mobilização dos sujeitos para retomarem o seu percurso
educativo, integrando-a com as áreas do trabalho, saúde, tecnologia, sustentabilidade,
cultura e lazer na perspectiva intersetorial e de formação integral dos cidadãos.
Os estudantes da EJA têm perfil plural marcado pela diversidade geracional e pela
presença predominante de afrodescendentes. Denotam uma realidade complexa e desigual
que expressa a diversidade cultural, de gênero e social brasileira. Também compreende
pessoas em cumprimento de medida socioeducativa (liberdade assistida ou internação) ou
com restrição de liberdade (sistema prisional); com deficiência, diagnosticados ou não;
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quilombolas, indígenas; população em situação de rua; integrantes de movimentos sociais e
populares; trabalhadores da cidade e do campo.
O Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis oferta a EJA no período
noturno, na forma presencial e em regime semestral. A idade mínima para ingresso na EJA
é de 15 anos completos, para o 1º e 2º segmentos, e 18 anos completos, para o 3º
segmento. Ressalta-se que a alfabetização é a primeira etapa do 1º segmento da EJA e não
uma modalidade à parte. Esse segmento é composto por quatro etapas semestrais, que
correspondem aos anos iniciais do ensino fundamental. O 2º segmento é também composto
por quatro etapas semestrais, que correspondem aos anos finais do ensino fundamental. O
3º segmento compõe-se de três etapas semestrais, equivalentes ao Ensino Médio.
3.4 Educação Profissional
Em 2015, por meio do PARECER Nº 57/2015-CEDF, o Conselho de Educação do
Distrito Federal autorizou o curso técnico de nível médio de Técnico em Controle Ambiental
Integrado à Educação de Jovens e Adultos, equivalente ao Ensino Médio, eixo tecnológico
Ambiente e Saúde, no Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis, que entrou em
atividade no segundo semestre letivo.
O curso permite que o aluno receba as duas formações de forma integrada:
Educação Básica e Educação Profissional. A oferta integrada da Educação Profissional
objetiva uma formação integral do estudante, permitindo atuar prática e intelectualmente no
trabalho, dominando ainda as tarefas específicas, as formas de organização e a gestão do
trabalho e compreendendo as relações sociais mais amplas que constituem a sociedade, na
qual exerce as funções de produtor e cidadão.
O curso Técnico em Controle Ambiental Integrado à EJA – EJA I é composto por 5
semestres/módulos e apresenta as seguintes certificações:

TÉCNICO EM CONTROLE AMBIENTAL INTEGRADO À EJA – EJA I
MÓDULO/SEMESTRE

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

I e II

Agente de Mobilização Ambiental

III e IV

Auxiliar de Controle Ambiental

V

Técnico em Controle Ambiental
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V – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVAS MATRIZES
1 – Organização curricular utilizada:
As orientações curriculares são trabalhadas de forma crítica sendo voltado para a
formação integral do educando. Adotou-se a Pedagogia de Projetos, concebendo o projeto
como sendo a metodologia de trabalho que visa organizar a classe em torno de metas
previamente definidas por aluno e professor, em que o aluno torna-se sujeito de sua própria
formação através de aprendizagens concretas e significativas. Desta forma, alguns projetos
surgem da curiosidade intelectual das crianças e outros da necessidade de se realizar
certas tarefas.
É importante ressaltar a maneira como são selecionados e tratados os conteúdos,
ampliando a sua característica de fechado (conceito estanque), passando a internalizá-los e
contextualizá-los de modo a garantir a reflexão sobre valores, ética, meio ambiente, normas
e atitudes, estética, autonomia, democracia, cidadania, entre outros determinantes de nossa
história.

Competências definidas para o Ensino Fundamental:

1. Apropriação de conhecimentos, articulando-os e aplicando-os para elaboração de
propostas que possam intervir na realidade, desenvolvendo a cooperação, a
coletividade, a solidariedade e a cidadania.
2. Compreensão das diferentes linguagens: corporal, verbal/escrita, matemática e
artística, científica e tecnológica, na perspectiva do letramento, construindo e
aplicando conceitos das várias áreas de conhecimento para entender o mundo e a
plena participação social.
3. Identificação das semelhanças e diferenças culturais, religiosas, étnico-raciais e de
gênero, valorizando a sociodiversidade e opondo-se à exclusão social e a
discriminação.
4. Compreensão dos fenômenos naturais, dos processos histórico-geográficos, da
produção tecnológica e científica e das manifestações socioculturais colocando-se
como sujeito que observa, investiga e transforma as situações e, com isso,
transforma a si mesmo.
5. Interpretação, seleção e organização de informações e dados apresentados por
diferentes fontes para decidir e resolver situações problemas.

38

Competências definidas para o Ensino Médio:

1. Apreensão da norma padrão da língua portuguesa e das várias linguagens:
artísticas, científica, corporal, filosóficas, literária, matemática e tecnológica, bem
como o conhecimento de línguas estrangeiras para ampliação da visão de mundo.
2. Compreensão e construção de conhecimentos dos fenômenos naturais e sociais, nos
diferentes componentes curriculares, e seus processos histórico-geográficos,
artístico-culturais e tecnológicos para a formação do cidadão.
3. Seleção, organização e interpretação de dados correlacionados a conhecimentos,
representados nos diferentes componentes curriculares para enfrentar situações
problemas teóricas e práticas.
4. Construção de argumentações consistentes, correlacionadas a situações diversas
para propor e realizar ações éticas de intervenção social.
5. Conhecimento e compreensão da diversidade, a fim de fortalecer os valores, ampliar
a capacidade crítico-reflexivo, articulada à formação para o mundo do trabalho,
priorizando a ética, o desenvolvimento da autonomia e do pensamento.

Competências definidas para a Educação de Jovens e Adultos - EJA:

1. Compreensão e prática da cidadania, participando das transformações sociais que
visam ao bem-estar comum e das questões da vida coletiva.
2. Leitura, escrita e interpretação, com autonomia, das diferentes linguagens − verbal,
não verbal, matemática, artística, tecnológica e corporal− para interagir com o outro,
usufruindo de diversas situações de comunicação.
3. Adoção de postura coerente e flexível diante das diferentes situações da realidade
social, econômica e política, questionando e buscando soluções, respaldando-se
progressivamente em uma consciência crítico-reflexiva.
4. Desenvolver a capacidade de respeito às semelhanças e as diferenças culturais,
religiosas, étnico-raciais e de gênero, valorizando, assim, a diversidade sociocultural
e desenvolvendo a autoestima.
5. Compreensão e respeito à realidade na qual está inserido como sujeito, para
desenvolver valores humanos e atitudes sociais positivas do ponto de vista da
preservação ambiental e cultural.
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2 – Programas e Projetos desenvolvidos na escola:

2.1 - Programas e Projetos da SEEDF:

- PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR/PROJETO DE REDESENHO CURRICULAR
O objetivo principal do projeto é promover o redesenho curricular por meio de três
subprojetos: Corrida Orientada; Construindo a Sustentabilidade na Agricultura e; Leitura: o
Começo da Interdisciplinaridade. O primeiro subprojeto visa enfrentar a desmotivação
apontada como um dos principais fatores dos problemas encontrados em sala de aula, tais
como falta de concentração, baixo rendimento dentre outros. Nesse contexto, o projeto de
Corrida Orientada tem como objetivo trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar,
promovendo atividades que motivem os alunos, buscando a melhoria em todo o processo
educativo. O segundo subprojeto, visa promover a conscientização do nosso público, com
relação ao impacto ambiental que as atividades agrárias possam ocasionar, principalmente,
no contexto em que se insere a comunidade, nos limites da APA do Descoberto, havendo a
necessidade de despertar para a preservação e o manejo sustentável do meio ambiente,
juntamente com o recolhimento de lixo eletrônico e latas de alumínio, dando um destino
mais apropriado a esses resíduos. O terceiro subprojeto tem por objetivo enfrentar a
questão da falta de leitura que é, sem dúvida, um dos maiores obstáculos ao aprendizado,
garantindo, assim, a formação de leitores críticos, reflexivos atuantes no contexto social no
qual estão inseridos. Esse projeto pretende o desenvolvimento de um conjunto de atividades
interdisciplinares envolvendo Língua Portuguesa, Artes, História, Sociologia e Filosofia com
o objetivo de aprimorar as habilidades de leitura, produção e interpretação de diferentes
gêneros textuais, pesquisa e intertextualidade, desenvolvendo a criatividade e o gosto pela
arte e as competências linguísticas dos alunos do Ensino Médio através de Contação de
Histórias, Laboratório de Redação, Plantão de Leitura, Pesquisas, Show de Teatro.
- PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL
O Projeto de Educação Integral tem como perspectiva o atendimento do aluno em
tempo contínuo com duração de sete horas. Representa uma das formas de atendimento da
Unidade Escolar que se iniciou no ano de 2013.
Com atendimento a 150 alunos atualmente, a Educação Integral desenvolve
atividades: capoeira, dança, xadrez, artes, espanhol, violão, horta sustentável, além do
acompanhamento pedagógico nas áreas de Português e Matemática.

40

- PROJETO “OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA”
O projeto tem por intuito estimular os alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e
EJA, 3º Segmento a participarem do estudo de matemática, levando em consideração sua
aplicação no decorrer da vida social, e tem como objetivos específicos:


Contribuir para a melhoria da qualidade da educação;



Identificar jovens talentos e incentivar nas áreas científicas e tecnológicas;



Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento;



Contribuir para a integração das escolas públicas com as universidades, com intuito
de pesquisa e convívio em sociedades científicas.

- PROJETO “OLÍMPIADA DA LINGUA PORTUGUESA”
O projeto tem por finalidade estimular e desenvolver nos alunos de 5° ano do Ensino
Fundamental ao 2° ano do Ensino Médio a imaginação criadora, relacionando e promovendo
o intercambio nas mais diferentes vertentes da educação básica, relatando e disseminando
os mais diversos gêneros literários e as produções diferenciadas, levando em consideração
as diferentes escritas, leitura e releitura dos textos criados pelos alunos.
- PROGRAMA ESCOLAS QUE QUEREMOS
Trata-se de uma das principais iniciativas da Secretaria para os próximos quatro
anos, que tem por objetivo melhorar os índices de aprendizagem, reduzir as taxas de
abandono e reprovação e valorizar os profissionais da educação.
Inicialmente, a seleção das escolas foi realizada considerando os indicadores
educacionais, tais como índices de aprendizagem escolar, taxas de aprovação, reprovação
e abandono.
O Escolas que Queremos está embasado em seis eixos, a saber: pedagógico,
gestão de pessoas, tecnologia, gestão escolar, infraestrutura e segurança. Cada um desses
eixos apresenta conforme detalhamento a seguir:

1. Pedagógico:

a. Realizar avaliação bimestral e disponibilizar material pedagógico específico para as
escolas participantes;
b. Apoiar a implantação de projetos e experiências pedagógicas exitosas nas escolas
participantes do programa;
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c. Dar atenção diferenciada aos espaços de coordenação pedagógica, visando o
aperfeiçoamento do planejamento das aulas;
d. Estimular o desenvolvimento de atividades e projetos que potencializem o
protagonismo estudantil; e. Implementar o Projeto “Aprender sem Parar”, oferecendo
formação continuada para as escolas participantes.

2. Gestão de Pessoas

a. Dar prioridade na nomeação e realocação de profissionais para as escolas
contempladas;
b. Atribuir pontuação diferenciada para remanejamento e distribuição de carga horária
de professores das escolas participantes que atingirem as metas;
c. Promover ajustes na distribuição de carga horária para atendimento a estudantes
pelos profissionais necessários, em ambos os turnos;
d. Dar prioridade na realização das ações de prevenção ao adoecimento, previstas no
Caderno de Ações 2019/2022 da SUGEP;
e. Apoiar mediação de conflitos in loco.

3. Tecnologia

a. Levar com prioridade conexão à internet;
b. Estudante Protagonista: desenvolver de conteúdo digital pelos próprios estudantes;
c. Educação Digital: oferecer plataforma de compartilhamento de material pedagógico
entre professores e profissionais de educação da rede de educação do DF;
d. Gestão Digital: disponibilizar instrumentos tecnológicos para a gestão escolar.

4. Gestão Escolar

a. Realizar repasse adicional de recursos do PDAF para as escolas participantes, com
percentual maior para as escolas que cumprirem as metas pactuadas;
b. Disponibilizar um Painel de Acompanhamento Escolar, para monitoramento dos
indicadores das escolas, em apoio aos gestores escolares, às Coordenações
Regionais de Ensino e às Subsecretarias;
c. Oferecer cursos específicos sobre assuntos administra�vos para gestores escolares
e demais servidores.
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5. Infraestrutura

a. Acompanhamento prioritário das reformas em andamento;
b. Prioridade na realização de novas reformas e dos serviços de manutenção predial;
c. Prioridade na ampliação do número de salas de aula.

6. Segurança

a. Capacitação os profissionais da educação sobre mediação de conflitos e
enfrentamento à violência;
b. Ampliar o número de vigilantes nas escolas contempladas pela Secretaria de
Educação
c. Fortalecer o projeto Escola Aberta, que prevê atividades esportivas e artísticas nos
finais de semana;
d. Realizar projetos educativos com foco no esporte e na cultura, por meio de parcerias
com instituições públicas e privadas.
2.2 – Projetos trabalhados na Parte Diversificada:
De acordo com o Currículo, a Parte Diversificada sugere a realização de projetos e
atividades de interesse da comunidade local, integrados à Base Nacional Comum, no
sentido de ampliar e enriquecer os conhecimentos e valores trabalhados em sala,
respeitando o contexto no qual os alunos estão inseridos.
O aluno, protagonista do ato de aprender, deve ser estimulado, em todos os
momentos, a questionar, manifestar idéias, dúvidas e opiniões, enunciar conceitos e
descobertas, fazer associações, pesquisar, concluir, entre outras atitudes positivas, para a
construção do conhecimento, desenvolvimento do pensamento crítico, fortalecimento da
autonomia e da solidariedade.
Diante de todas as questões citadas e uma maior valorização das disciplinas
ministradas, a comunidade escolar em consonância com o conselho escolar estabeleceram
uma composição de 20% das notas dos Componentes Curriculares, serão atribuídos pelos
PDs aos quais estejam relacionados.
De acordo com esse contexto, a Parte Diversificada será trabalhada neste ano letivo
os seguintes projetos:
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6° e 7° ano do Ensino Fundamental:
- PD1: PRODUÇÃO DE TEXTOS
- PD2: RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
- PD3: RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
8º e 9º ano do Ensino fundamental:
- PD1: REDAÇÃO / PRODUÇÃO DE TEXTOS
- PD2 - RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
1° ao 3° ano do Ensino Médio:
- PD1: REDAÇÃO / PRODUÇÃO DE TEXTOS
- PD2 - RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
2.3 – Projetos Específicos da Instituição de Ensino:

- PROJETO DE TRANSIÇÃO TRIDOCÊNCIA NO 4º E 5º ANOS DAS SÉRIES INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL

O Projeto consiste em trabalho no 4º e 5º ano, onde as disciplinas são distribuídas
entre estes professores, de modo que os mesmos trabalhem em todas as turmas. O Projeto
permite uma total integração entre as turmas e os professores, buscando alternativas para
aumentar a motivação para a aprendizagem, organização, socialização e as interações do
indivíduo com outras pessoas.
- PROJETO CONHECENDO O DISTRITO FEDERAL
O Projeto “Conhecendo o Distrito Federal” tem como objetivo realizar estudo sobre a
história do DF, permitindo ao aluno um conhecimento específico sobre o mesmo no que diz
respeito a sua fauna, flora, clima, relevo. Tem como objetivos específicos:
 Estudar as especificidades do Distrito Federal;
 Conhecer os pontos turísticos de Brasília através de ilustrações e filmes históricos;
 Distinguir as regiões administrativas e suas particularidades;
 Conhecer o significado real da importância da cidade ser a capital do país;
 Conhecer e identificar a linha de tempo dos fatos históricos do Distrito Federal e
principais acontecimentos.
A culminância do projeto se dará através de apresentações dos principais fatos
históricos, construção da capital do Brasil, os pioneiros, e cronograma por décadas e de
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toda a construção realizada neste período, e ainda a visitação aos principais pontos
turísticos do Distrito Federal.
O projeto foi pensado para toda a Educação Básica, porém tem ênfase no quarto e
sexto anos do Ensino Fundamental, no Ensino Médio e terceiro segmento da EJA. No
Ensino Médio o projeto é viabilizado por meio do Programa Ensino Médio Inovador –
PROEMI.

- PROJETO CONHECENDO O RODEADOR
O Projeto “Conhecendo o Rodeador” tem como objetivo realizar estudo sobre a
história do Rodeador, permitindo aos alunos e professores um conhecimento específico
sobre o mesmo no que diz respeito a sua fauna, flora, clima, relevo. Tem como objetivos
específicos:
 Estudar as especificidades do Rodeador;
 Conhecer os pontos ecoturísticos de Rodeador através de ilustrações e filmes
históricos;
 Distinguir as micro regiões e suas particularidades;
 Conhecer o a economia da região;
 Conhecer e identificar a linha de tempo dos fatos históricos do Rodeador e principais
acontecimentos.

-

PROJETO

LABORATÓRIO

DE

INFORMÁTICA:

A

INFORMÁTICA

COMO

FERRAMENTA AUXILIAR NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM PROMOVENDO A
INTERDISCIPLINARIDADE
Desenvolvido pelo professor Orlando Rodrigues de Araújo e aplicado nas Séries
Iniciais, Séries Finais, Ensino Médio e Educação Integral, o projeto tem como objetivo geral,
o reconhecimento do computador como uma ferramenta transformadora do processo de
ensino-aprendizagem. A informática pode fazer o link entre as diferentes disciplinas e
propiciar uma construção de conhecimento diferenciada, de forma colaborativa e criativa,
despertando um interesse real pelo conteúdo.
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- PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: ESSÊNCIA DIGITAL
Objetivos do projeto: Atuar no processo de alfabetização e letramento digital e social
dos alunos do 1º Segmento da EJA, contribuindo no ensino-aprendizagem, onde os mesmos
possam adquirir habilidades e competências para a utilização de softwares educativos.
Desenvolvido pelo professor Wedes Goudinho, juntamente com os professores do primeiro
segmento da EJA.

- PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NOS 6º aos 9º ANOS DAS SÉRIES
FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (3º CICLOS DE APRENDIZAGEM)
O Projeto tem como tema: A escola como espaço de crescimento e criação através
da leitura, escrita e interpretação de textos.
O Projeto de Intervenção tem como objetivo adquirir competências na leitura e
escrita, escrever ortograficamente correto, interpretar vários tipos de textos, incentivar a
leitura trabalhando noções de organização, coerência e outros aspectos pertinentes à
leitura, ao desenvolvimento da criatividade e da autoestima e ao enriquecimento do
vocabulário do aluno, além de planejar atividades lúdicas voltadas para o domínio do
sistema alfabético, leitura e produção de textos.

- PROJETO HORTA SUSTENTÁVEL / VERDEJANDO A ESCOLA
O Projeto Horta Educativa / Verdejando a Escola tem como objetivos:
 Resgatar as nossas raízes culturais quanto ao valor nutricional das plantas que
fazem parte do ambiente ao nosso redor, valorizando e preservando a vegetação do
cerrado, através de uma maior aproximação coma a natureza;
 Estudar a vegetação local para definir a(s) espécie(s) ideal(is) para o plantio na
escola.
O Projeto está sendo desenvolvido desde 2013 como parte do Programa Educação
Integral no qual a participação efetiva do monitor garante a orientação dos alunos na
construção da horta educativa da escola.
Este projeto está sendo inserido também nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental.
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- PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O Projeto de Educação Ambiental será desenvolvido no decorrer do ano letivo por
todas as turmas, onde o objeto principal é conscientizar toda a comunidade escolar sobre a
importância da conservação do nosso meio. Observando-se a perspectiva ambiental que
evidência a importância e a necessidade da participação, e apoio de todos os segmentos da
sociedade que se sintam responsáveis e comprometidos por uma qualidade de vida cada
vez melhor.
A educação ambiental envolve todos os integrantes da sociedade, isto é, deve
abranger a família, a escola, enfim, as pessoas, independente do lugar ou da função que
elas ocupam. É através do estudo da Ecologia, uma ciência (ramo da Biologia) que estuda
os seres vivos e suas interações com o meio ambiente onde vivem que os alunos farão uma
reflexão de como o homem pode planejar ações que evitem a destruição da natureza,
possibilitando um futuro melhor para a humanidade.
Na escola, este estudo trará vários benefícios, dentre eles destacamos a coleta
seletiva do lixo visando ao ambiente escolar limpo, à produção de papel reciclado e,
principalmente, ao desenvolvimento de atitudes voltadas para a preservação da escola e do
meio ambiente.

- PROJETO FEIRA DO CONHECIMENTO / MOSTRA CULTURAL
Tem por objetivo realizar projetos por área de conhecimento (ciências naturais e
matemática, linguagens e ciências sociais) promovendo ao final de cada projeto culminância
envolvendo todas as turmas. Os professores organizarão uma feira do conhecimento,
abordando diversos temas a serem trabalhados de acordo com cada área, promovendo o
intercâmbio entre a comunidade escolar, desenvolvendo o conhecimento crítico, estético e
competências nas diversas áreas. Tem como objetivos específicos:
 Valorizar os projetos desenvolvidos por cada turma;
 Desenvolver autocrítica e atitudes de autoconfiança;
 Compartilhar experiências artísticas;
 Levar ao conhecimento da comunidade escolar os trabalhos desenvolvidos na
escola;
 Incentivar a participação coletiva em projetos;
 Levantar a autoestima dos alunos através da exposição dos projetos;
 Desenvolver a sensibilidade artística.
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- PROJETO: JOGOS INTERCLASSES
Este projeto visa dar um caráter interdisciplinar aos já tradicionais jogos interclasses,
trabalhando-se temas específicos. Tem como objetivo integrar todos os segmentos da
escola, trabalhando a interdisciplinaridade, proporcionar atividades culturais e incentivar a
prática desportiva. Tem como objetivos específicos:
 Promover a interdisciplinaridade entre as diversas disciplinas;
 Reconhecer as várias manifestações culturais;
 Identificar, compreender e vivenciar as diversas modalidades esportivas;
 Conviver de forma equilibrada com o próximo respeitando as suas diferenças;
 Conhecer o esporte de forma lúdica e/ou competitiva sendo capaz de identificar as
diferenças entre as situações.
- PROJETO GINCANA E FESTA CULTURAL
A Gincana Cultural e a festa Cultural remetem à idéia de festividade: evento alegre,
aprazível que vem ao encontro do sentido ímpar desse projeto que integra a Proposta
Pedagógica dessa instituição que prima pela construção coletiva e participativa, buscando a
convivência amistosa entre os diferentes segmentos que se entrelaçam na busca de um
objetivo comum.
Assim, a Gincana Cultural do Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis,
para além de mais um projeto pedagógico desenvolvido coletivamente, é a soma de todos
os esforços no sentido de garantir a interação social entre os diferentes segmentos,
reconhecendo também suas peculiaridades bem como a diversidade e a faixa etária distinta
dos componentes que constituem as equipes. Nesse contexto é que enfatizamos o sentido
desse projeto, cujo objetivo maior é a socialização e a integração da comunidade escolar.
Assim, é realizado um trabalho junto a toda comunidade escolar para a arrecadação de
fundos a fim de realizar a Festa Cultural, com o objetivo de propiciar a integração escolacomunidade. Além de trabalhar as questões culturais referentes a temas atuais, cujo
enfoque lúdico, culmina com apresentações artísticas dos alunos.
A apresentação cultural deve englobar as três áreas do conhecimento: Linguagens,
Humanas e Exatas.
Os temas da festa foram:
Ano

Tema

2013

Festival Cultural de Inverno

2014

Brincando no Campo com a Turma do Sítio do Picapau Amarelo
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2015

Anos 80

2016

Culturas Populares Tradicionais Brasileiras

2017

Anos 60

2018

Quadrilha

- PROJETO DIA DO ESTUDANTE / ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Realizar no Dia do Estudante uma atividade especial com todas as turmas, com
jogos, salas de vídeo, teatro e ainda oportunizando o contato com profissionais de
academias através de atividades como: dança de salão, jump, street dance, step,
alongamento e relaxamento, etc.
- PROJETO DE CORRIDA DE ORIENTAÇÃO
Desenvolvido pelo professor Evandro Teixeira do Nascimento, a Corrida de
Orientação é uma espécie de rally a pé. Consiste basicamente em um competidor, equipado
apenas com uma bússola e um mapa topográfico, onde estão marcados os locais por onde
ele deve passar. Ganha quem fizer o percurso no menor tempo. O campeonato é dividido
em modalidades por idade e sexo. Os lugares onde são realizadas estas provas são muito
verdes, por isso a corrida de orientação é um esporte para aqueles que gostam de ficar
junto da natureza, convivendo pacificamente com ela, tirando proveito e cuidando dela ao
mesmo tempo.
A Orientação é um desporto distinto dos demais, onde o praticante escolhe o
caminho a ser seguido em meio à natureza, gerando deste modo, uma componente mental
e lúdica capaz de atrair um grande número de praticantes de todas as idades e ter uma
aceitação muito grande pelo público feminino.
A Orientação, como atividade, acompanha o homem desde sua origem. No entanto,
como esporte, surgiu nos países nórdicos há mais de cem anos, com o propósito de
realizar-se uma atividade física ao ar livre, mantendo a mente do praticante ocupada em
toda a sua execução e contribuindo para a educação ambiental.
- DESFILE CIVICO E MILITAR ANIVERSÁRIO DE BRAZLÂNDIA
Em comemoração do aniversário de Brazlândia, ocorrido no mês de Junho, ocorre o
desfile cívico militar. O evento é uma tradição na cidade e conta a participação desta e de
outras unidades escolares, sempre apresentando como tema as riquezas de Brazlândia. O
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projeto visa despertar nos alunos um sentimento de patriotismo e respeito pela cidade em
que se vive.
- PROJETO CLUBE DE TEATRO - GRUPO RIBALTA DE TEATRO
O projeto que engloba o Grupo Ribalta de Teatro contempla, além das aulas
semanais de teatro, experimentações cênicas, montagens de peças e circulação por outras
escolas de Brazlândia.
Os encontros ocorrem regularmente às terças-feiras, no turno vespertino, em horário
compreendido entre às 13h30 às 16h, totalizando 10 horas semanais, no auditório da Igreja
Nossa Senhora do Rodeador, cedido pelas irmãs da congregação.
O curso livre de teatro decorre gratuitamente ao longo do ano letivo, tendo como
base o calendário da SEEDF e pode ser freqüentado por alunos do turno matutino do CED
Irmã Regina, já que as aulas são ministradas no seu turno contrário.
A metodologia adotada em sala de ensaio se dá à partir das demandas surgidas
pelos estudantes ou, sazonalmente, de acordo com os eventos da escola. São abordados
teóricos do teatro mundial como o russo Constantin Stanislavski, o alemão Bertholt Brecht,
além de técnicas de commedia dell arte, circo e dança contemporânea.
Ademais, pode ser lançada mão de outros aspectos que sirva de norteador, como
por exemplo, mitologias, atualidades ou depoimentos pessoais.
Dentre os trabalhos realizados pelo grupo, pode-se destacar as peças “Minha mãe é
uma deusa”, “O sítio do Pica-Pau Amarelo” e “Aquele que diz sim, aquele que diz não”.

- AULÕES PREPARATÓRIOS PARA O ENEM / ENCCEJA
Com vistas à preparação de nossos alunos para os Exames Nacionais, são ofertados
aos sábados das 07:30 ás 12:30 aulas preparatórias ministradas por professores de nossa
escola, outras escolas e, ainda, ex-alunos formandos ou já formados.

- SEMANA DISTRITAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Prevista no calendário anual da Secretaria de Educação, a semana de inclusão é
planejada e operacionalizada pelo Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem em
parceria com o Serviço de Orientação Educacional e apoio da Equipe Gestora.
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- PROJETO ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS PARA O 1º SEGMENTO DA EJA
Este projeto é aplicado aos alunos do 1º Segmento da EJA, que não possuem a
disciplina de Educação Física. E tem como objetivos: valorizar e respeitar a história pessoal
do aluno construindo seus significados sobre a cultura corporal do movimento; promover o
aprimoramento das capacidades físicas, habilidades motoras e outras habilidades, através
do resgate de experiências anteriores dos educandos por intermédio de diversidade
curricular, sistematizada durante as aulas.
- PROJETO PARA O 1º SEGMENTO DA EJA – PROJETO INTERVENTIVO
Este projeto denominado “Redescobrindo a Leitura – Um novo olhar para o mundo,
através do método da Psicogênese da psicóloga e pedagoga Emília Ferrero”, tem o objetivo
de fazer com que o aluno do 1º segmento, no decorrer do semestre, aproprie-se da leitura e
interpretação de texto para que assim, tenha um olhar diferenciado para o mundo de acordo
com aquilo que vivencia.

- PROJETO PARA O 2º/3º SEGMENTOS DA EJA – HOJE É DIA DE FEIRA
O projeto feira em conjunto com a comunidade escolar, tem objetivo de estimular a
produção alimentar da região, bem como promover a alimentação, saúde, aproveitamento
integral dos alimentos, produção orgânica e noções de custo e lucro das produções.
Abrange todas as áreas do conhecimento, permitindo uma troca de experiências na
exposição dos produtos cultivados pela comunidade local.

- PROJETO PARA A EJA I EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA EJA – TROCA DE
SEMENTES E MUDAS
Com o objetivo de proporcionar o encontro de pessoas interessadas e
comprometidas com o meio ambiente, que desejam divulgar resultados de seus trabalhos
acadêmicos, demonstrando a importância de preservar, cuidar e utilizar os recursos naturais
disponíveis.
É uma oportunidade de ofertar e receber conhecimento através do evento anual
organizado pelo Curso Técnico em Controle Ambiental. Durante o evento ocorrem palestras
com tema central definido pelos docentes e alunos do curso e apresentação de painéis com
os resultados acadêmicos dos projetos integradores.
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PROJETO SEXTA TEM FEIRA – 1º SEGMENTO EJA
Em linhas gerais, este projeto consiste em uma oficina que articula o
empreendedorismo ao ensino da alfabetização e letramento, incentivando a presença
atuante do aluno como agente que toma iniciativa, persevera e assume como desafios os
problemas inerentes ao mundo moderno.
O que se propõe é elevar as possibilidades de interação dos alunos na escola com
uma situação simulada que se aproxima bastante das relações comerciais de uma feira de
produtos agrícolas. Produtos estes que tem origem nas chácaras dos próprios alunos. Outro
reflexo esperado é a diminuição da evasão e das faltas.
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VI – PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DA SUA EXECUÇÃO
1 - Concepção de Avaliação
De acordo com as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação a
avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que possibilita ao professor
definir critérios para replanejar as atividades e criar novas situações que gerem avanços na
aprendizagem do educando. Tem como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar
o trabalho educativo.
A avaliação deve ser entendida como uma ferramenta a serviço da aprendizagem,
cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e sua constante qualificação,
possibilitando identificar problemas, encontrar soluções, corrigir rumos.
Considerando que a aprendizagem ocorre por meio da aquisição e construção de
competências e habilidades úteis a novas experiências, o aluno passa a ser avaliado em
relação a si mesmo, pois diferem quanto a interesses, capacidades e aptidões, cabendo à
instituição educacional proporcionar oportunidades de ensino e de aprendizagem que
favoreçam seu pleno conhecimento.
Considerando a avaliação como um processo global, de valorização do aluno, num
processo contínuo, seguem alguns princípios norteadores da nova prática avaliativa de
acordo com a Proposta da SE/DF:
 Do sucesso: a atividade de avaliar caracteriza-se como meio de subsidiar a
construção do resultado satisfatório.
 Das diferenças individuais: o aluno deve ser avaliado em relação a si mesmo, de
acordo com suas potencialidades e necessidades.
 Das diferenças socioculturais: o professor deve observar os diferentes padrões
culturais e sociais, não esperando respostas padronizadas dos alunos.
 Do progresso contínuo: o trabalho educativo deve ser adequado de forma a
permitir o desenvolvimento contínuo, numa abordagem interdisciplinar.
 Da liberdade: o professor deve propiciar condições para que o aluno questione,
reflita e seja capaz de se posicionar em um mundo complexo e mutável.
 Da cooperação: o aluno só pode desenvolver-se harmoniosamente, na medida em
que aprende a integrar-se. A integração propicia troca de experiências que enriquece
cada um de forma diferente. No grupo, o espírito, a capacidade de observação e o
respeito mútuo manifestam-se de forma muito mais completa.
 Do diálogo: a comunicação professor-aluno deve ser de igual para igual, sempre
numa perspectiva de comunicação horizontal. Em um ambiente de comunicação
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autêntica, os alunos se conhecem e manifestam livremente suas inovações, suas
ideias, suas dúvidas e seus anseios.
 Da transformação: a avaliação educacional deve estar a serviço de uma pedagogia
que leve em consideração crescimento pessoal.

2 – Formas de Registros Avaliativos:
Anos Iniciais:
A avaliação deve ser formativa, permitindo que as crianças acompanhem suas
conquistas, suas dificuldades e suas potencialidades ao longo de seu aprendizado. Dessa
forma, o professor compartilha com elas seus avanços e possibilidades de superação das
dificuldades.
Nos anos Iniciais, a avaliação baseia-se na observação e no acompanhamento das
atividades individuais e coletivas. Essencialmente diagnóstica e contínua, permite a
constatação dos avanços obtidos pelo aluno e o (re) planejamento docente considerando as
dificuldades enfrentadas no processo e a busca de soluções.
Os resultados das avaliações são registrados sob a forma de relatórios individuais
discursivos, repassados aos pais ao final de cada bimestre, permanecendo como
instrumento oficial o Relatório de Desenvolvimento Individual do Aluno. Esse relatório é uma
descrição redigida de forma ordenada, sucinta e minuciosa dos fatos vistos ou observados
pelo professor ao longo de cada bimestre. Isso requer do Professor uma postura
investigativa de responsabilidade compartilhada, de tolerância e diálogo frente às novidades,
pois tem de se despir de preconceitos e aprofundar os olhos sobre o conhecimento
significativo do desenvolvimento dos seus alunos.
Para a realização do Relatório de Desenvolvimento Individual do Aluno, o professor
deve fazer registros diários ou com a maior frequência possível, refletindo todas as
situações relevantes com relação ao desenvolvimento do aluno. Destacam-se os pontos
fortes dos alunos (aprendizado/habilidades): a qualidade das interações estabelecidas com
os seus pares; o que o aluno apresenta em processo de desenvolvimento; as intervenções
propostas e as respostas dadas pelos alunos diante das novas intervenções; os avanços
dos alunos em todo o processo de ensino-aprendizagem. Ressalta-se que o professor deve
concluir o seu relatório positivamente, incentivando o aluno, a fim de demonstrar que
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acredita nele e em seu potencial, pois não há nada como uma relação afetiva recíproca para
favorecer uma aprendizagem significativa.
Anos Finais e Ensino Médio:
Nos anos finais deve ser ofertada ao aluno uma avaliação diversificada, utilizando-se
vários instrumentos avaliativos, não sendo aceita uma única forma como critério de
aprovação ou reprovação. Pesquisas, relatórios, questionários, testes ou provas
interdisciplinares e contextualizadas, entrevistas, dramatizações, dentre outros, são recursos
que possibilitarão que o foco das ações avaliativas qualitativas prevaleça sobre os aspectos
quantitativos.
A avaliação formativa permeia todo o processo de avaliação nos anos finais,
envolvendo as suas dimensões cognitiva, afetiva, psicomotora e social no processo
avaliativo do aluno.
Nos testes ou provas, instrumentos avaliativos adotados pelos professores, o valor
não pode ultrapassar 50% da nota final de cada bimestre. Dessa forma, dos 100% da média
bimestral, o professor utilizará:
 50% para testes ou provas;
 50% para outras formas de avaliação, tais como: observação, trabalhos de pesquisa,
seminários, monografias, dramatizações, entrevistas, fichas de acompanhamento,
auto-avaliação, portfólios e outros.
Educação de Jovens e Adultos - EJA:
No 1º Segmento o aluno é aprovado no conjunto dos componentes curriculares.
No 2º Segmento e no 3º Segmento o valor atribuído a testes ou provas - como
instrumentos de avaliação - não pode ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da nota final;
os outros50% (cinquenta por cento) devem ser distribuídos entre diversos instrumentos e
procedimentos avaliativos, elaborados com base nas Orientações Curriculares, centrados
nas competências e nas habilidades trabalhadas.
O aluno será considerado apto quando obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) do valor previsto do total das atividades avaliativas realizadas pelo professor.
No 1º Segmento será considerado, para os fins de que trata este artigo, o conjunto
de todos os componentes curriculares. No 2º e 3º Segmento, será considerado o valor
mínimo de 50% (cinqüenta por cento) por componente curricular. A promoção do aluno da
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Educação de Jovens e Adultos poderá ocorrer no decorrer do semestre letivo, a qualquer
momento que seja comprovado o cumprimento das competências, habilidades e conteúdos
de determinado componente curricular.
3 – Intervenções Pedagógicas
- Aulas de Reforço/Atendimento Individualizado (Acompanhamento Pedagógico)
Atendendo aos objetivos da nossa Proposta Pedagógica, para melhor atender ao
nosso aluno, dispomos das aulas de reforço com o intuito de sanar as dificuldades mais
freqüentes dos alunos, que os impedem de se desenvolver integralmente. O reforço
contribui para um melhor aproveitamento escolar.
Envolve os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio que necessitam deste
recurso, onde as aulas são ministradas pelos professores em horário de coordenação e
também pelos educadores sociais voluntários.
- Projetos Interventivos
Cada professor desenvolve, junto a sua turma, projetos interventivos no decorrer do
ano letivo, cujo objetivo é atender as dificuldades apresentadas na turma ou com alguns
alunos da turma.
- Adaptações Curriculares
As adaptações curriculares constituem as possibilidades educacionais de atuar frente
às dificuldades de aprendizagem dos alunos. Pressupõe que se realize, quando necessário,
para tornar o currículo apropriado às peculiaridades dos ANEE, tornando-o dinâmico,
alterável, passível de ampliação, a fim de que atenda realmente a todos os educandos.
As adaptações curriculares não devem ser entendidas como um processo individual
ou uma decisão que envolve apenas professor e aluno. Realizam-se em três níveis: no
âmbito da proposta pedagógica da Instituição de Ensino, no currículo desenvolvido em sala
de aula e no nível individual do aluno.
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4 – Propostas de Recuperação de Estudos
O processo de recuperação também é processual e contínuo, uma vez que as
intervenções acontecem de imediato, no dia-a-dia, evitando-se momentos estanques de
recuperação.
Anos Iniciais: a recuperação de objetivos não alcançados, individual ou grupalmente,
ocorre de forma paralela ao desenvolvimento curricular, por meio de atividades
diversificadas, reforço, atendimento individual e outras estratégias oportunas em cada caso.
Para os alunos do BIA, utiliza-se também a adoção dos projetos interventivos e
reagrupamentos.
A reprovação para os alunos do BIA, exceto para aqueles que excederem 75% de
freqüência (LDB, art. 94, VI) dar-se-á somente na Etapa III – 3º ano do ensino Fundamental
de 09 anos.
Anos Finais e Ensino Médio: a recuperação pode ser dada bimestralmente
(recuperação processual), além do processo de recuperação final.
É assegurado para os alunos dos anos finais, o prosseguimento dos estudos para as
6º, 7º e 8º anos, a Progressão Parcial com Dependência, conforme os termos da Lei nº
2.686, de 19/01/01, bem como da Portaria nº 483, de 20 de novembro de 2001 e ainda, a
Resolução nº 01/05 – CEDF, de 2/8/05.
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VII – ESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
1 - Recursos Humanos
a. Gestão:
(1) Diretor; (1) Vice-diretor; (4) Supervisores; (7) Coordenadores Pedagógicos; (1)
Coordenador de Educação Integral; (1) Chefe de Secretaria; (2) Secretários Escolar; (2)
Orientadora Educacional; (2) Pedagogas e (1) Psicóloga.
b. Número de Professores em sala de aula: 72
c. Número de Professores fora de sala de aula: 02 readaptados
d. Sala de Recursos: 03
A Sala de Recursos do Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis
funciona durante o turno matutino e vespertino. Um dos objetivos da sala de recursos é
atender alunos com necessidades educacionais especiais de forma a ajudá-los a se
desenvolverem melhor no campo pedagógico e social. A sala é equipada com materiais
pedagógicos necessários para o trabalho com os alunos. Atualmente três professores
desenvolvem o atendimento com os alunos ANEES:


01 Professora de Atividades; 01 Professora da área de Humanas e 01 Professor da
área de Exatas, que deverão desenvolver o trabalho de acordo com o Plano de Ação
Anual, cujas metas deverão ser cumpridas de acordo com o cronograma
apresentado.

e. Serviço de Orientação Educacional – SOE
O Serviço de Orientação Educacional do Centro Educacional Irmã Maria Regina
Velanes Regis é desenvolvido por 01 Orientadora Educacional. A Unidade Escolar dispõe
de uma sala própria para este atendimento, que funciona durante o turno matutino e
vespertino.
O Serviço de Orientação Educacional é exercido nas atividades cotidianas por meio
de uma participação efetiva, contribuindo na elaboração e execução da nossa proposta
pedagógica, na busca da compreensão da realidade, dos interesses e das necessidades de
toda comunidade escolar, desenvolvendo um trabalho integrado e efetivo, nos quais são
desenvolvidas ações que apoiam a formação do cidadão competente, crítico, reflexivo e
criativo. Também é papel do SOE colaborar com a escola na identificação, prevenção e
superação dos conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno. Visa a ampliar as
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possibilidades do aluno de interagir na comunidade escolar, favorecendo seu crescimento
pessoal.
O trabalho do Orientador Educacional deverá ser aplicado de acordo com o Plano de
Ação proposto, onde as atividades deverão ser cumpridas conforme cronograma
apresentado em seu planejamento.

f.

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
A escola conta também com a colaboração de uma pedagoga que atenda aos alunos

com dificuldades de aprendizagem realizando um diagnóstico dos mesmos e encaminhando
quando necessário para uma avaliação com a psicóloga que atende as escolas da CRE
Brazlândia.
Os Serviços de Apoio surgiram para integrar os planejamentos e ações realizados
pela Equipe Especializada de Aprendizagem (EEAA), Serviço de Orientação Educacional
(SOE) e Sala de Recursos (SR). A atuação dos Serviços de Apoio é centrada em ações
comuns

realizadas

por

estes

profissionais

citados

em

um

PLANO

DE

AÇÃO

articulado/integrado das Equipes de apoio.

g. Operacional:
Atividade

Quantidade de servidores

Carreira Assistência SEEDF

09

Limpeza (Terceirizados)

12

Cantina (Terceirizados)

07

Vigilância (Terceirizados)

04

2 – Recursos materiais disponíveis
Atualmente nossa escola dispõe de 05 blocos, divididos da seguinte forma: 17 salas
de aula, 01 sala de leitura, 03 laboratórios (02 ciências e 01 informática), 01 sala de
mecanografia, 01 sala para o SOE/Apoio Pedagógico, 02 salas de recursos, 01 depósito
geral, 01 depósito de material esportivo, 01cantina, 01 secretaria, 01 direção, 02 sala de
professores, 06 banheiros (de professores, alunos e servidores), 01 pátio coberto, 01 quadra
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coberta, 01 horta, 01 espaço fechado para Educação com Movimento, 01 arena cultural e 01
estacionamento.
Para implantação e execução da Proposta Pedagógica de maneira adequada a
Unidade Escolar deve conter em sua estrutura:


20 salas de aulas adequadas para atendimento dos nossos alunos - sendo que um
bloco deve ser destinado exclusivamente aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;



01 refeitório- exclusivamente para atender aos estudantes da Unidade Escolar;



01 biblioteca – estruturada para atender tanto aos estudantes quanto à comunidade;



01 auditório- para fins tanto pedagógicos quanto comunitário.

3 – Recursos Físicos usados para fins não pedagógicos
A Unidade Escolar não dispõe de muitos espaços físicos que não são utilizados para
fins pedagógicos. Citamos os outros espaços:


01 cantina onde é preparada a merenda escolar dos alunos;



01 depósito de alimentos;



01 depósito de gás;



01 sala para os servidores da limpeza e conservação;



01 estacionamento;



01 guarita.



01 depósito para guardar materiais de limpeza.
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VIII – GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA

1 – Gestão Administrativa
O processo administrativo desta Instituição de Ensino atende aos princípios do
processo de Gestão Democrática que em linhas gerais considera a garantia da participação
comunitária por meio de práticas verdadeiramente democráticas em todo o curso do período
da gestão, promovendo a efetiva participação no processo decisório, do Conselho de
Classe, do Grêmio Estudantil e de toda a comunidade escolar, sempre respeitando as
normas e rotinas institucionais para a melhor realização do trabalho pedagógico.
A equipe de trabalho eleita assume o compromisso de realizar essa gestão, com
apoio da Secretaria de Educação no sentido de oferecer condições adequadas de trabalho.
Algumas medidas são relevantes como o repasse de verbas através do Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, no qual a escola passa a ter
orçamento próprio para comprar material de escritório, material pedagógico, limpeza e fazer
pequenos reparos. Tais medidas objetivam o bom andamento das atividades educacionais.
Consideramos que a participação de toda a comunidade escolar na construção da
Proposta Pedagógica é imprescindível.
A atual equipe gestora compromete-se a reunir-se mensalmente com o Conselho
Escolar para que juntos construam a melhor condição possível para a execução do trabalho
pedagógico, de acordo com os investimentos aprovados para a Unidade Escolar.

2 – Gestão Pedagógica
Para que o Plano de Trabalho referendado pela comunidade escolar tenha suas
metas cumpridas faz-se necessário a participação de todos os segmentos da comunidade
escolar nas decisões de gestão, representados por meio das instituições legalmente
estabelecidas - Conselho de Classe, Conselho Escolar, Grêmio Estudantil e Assembléia
Escolar.
Ao considerar-se a coordenação pedagógica na perspectiva da gestão democrática e
no pensamento crítico-reflexivo, entendemos que se constitui num espaço/tempo vivo,
dinâmico, fundamentado no diálogo, considerando a teoria e a prática, a busca da
concretização do PPP da escola e a busca das soluções que viabilizam as ações coletivas
para a construção da educação pública de qualidade.
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Assim, em acordo com atual Projeto Político Pedagógico da Secretaria de Educação
do Distrito Federal, entende-se que a coordenação pedagógica está revestida de significado
político-pedagógico e constitui-se em espaço/tempo de elaboração, de implantação, de
execução e de avaliação do PPP, constituindo-se também em espaço/tempo de fomento da
construção da ação coletiva, da formação continuada, da reflexão crítica das práticas
pedagógicas e da escola como um todo.

IX – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAÚJO, Ulisses F. A construção de escolas democráticas: histórias sobre complexidade,
mudanças e resistências. São Paulo: Moderna, 2002.
BARROSO, Edna Rodrigues. 2011. Educação do campo: contexto de discursos e políticas.
Tese (Doutorado). Unicamp: Campinas.
BRASIL, Plano Nacional de Educação. – Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de
Publicações, 2002.
_____, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Gestão da educação
escolar/Luiz Fernandes Dourado. Brasília: Universidade de Brasília, Centro de Educação a
Distância, 2006 – Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação –
PROFuncionário: Formação Pedagógica – Módulo 6 - 3ᵃ edição atualizada e revisada, 2008.
_____, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e
Educação Integral. Coordenação Geral de Educação Infantil. RELATÓRIO SÍNTESE:
Pesquisa Nacional Caracterização das práticas educativas com crianças de 0 a 6 anos de
idade residentes em área rural – 2012.
_____, Ministério da Educação. Ensino Médio: ciência, cultura e trabalho. Secretaria de
Educação Média e Tecnológica – Organizadores: FRIGOTTO, Gaudêncio, CIAVATTA,
Maria. Brasília: MEC, SEMETEC, 2004.
_____, Lei 9394/1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. – LDB, Congresso
Nacional, 1996.
CARLOS, Aparecida da Graça. Grêmio estudantil e participação do estudante. Dissertação
de Mestrado. PUC – São Paulo, 2006.
CONCEIÇÃO, Marcos Vinícius. Constituição e função do conselho escolar na gestão
democrática. Dissertação de Mestrado. UFSM - RS, 2007.
DISTRITO FEDERAL, Secretaria de Estado de Educação. Projeto Político Pedagógico da
Secretaria de Educação do Distrito Federal - PPP Carlos Mota. SEDF, 2012.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa.
Editora Paz e Terra, 2003.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança. São Paulo: Paz e terra, 1992.

FREITAS, Solange Rodrigues. Gestão Democrática na escola pública: questões e
possibilidades. Dissertação de Mestrado. UFF - RJ, 2005.
VEIGA, Ilma Passos A. (Org.) Projeto Político-Pedagógico da Escola: Uma Construção
Possível. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico)15 ed. Campinas, SP:
Papirus, 2002.

X – Anexos
Parte 1 - Plano de Ação 2019- Articulado/Integrado das Equipes de Apoio
Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia
Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis
Turno(s) de atendimento: Matutino e vespertino
Equipe de Apoio Escolar

Matrícula

Função

E-mail

Patricia Villela Galvão

2223821

Pedagoga

patricia.galvao@edu.se.df
.gov.br

Renata Ferreira Kiles Barcellos

217851-6

Psicóloga

renata.kiles@edu.se.df.g
ov.br

Maria da Glória Garcia Neves

212884-5

Orientadora
Educacional

Maria.gloria9@edu.se.df.
gov.br

Elizângela Fernandes da Silva

242952-7

Orientadora
Educacional

Lisa.efs@hotmail.com

Daniela GizeliHack Cardoso de
Oliveira

38865-3

Professor
Generalista Sala
de Recursos Anos
Iniciais

danighack@gmail.com

Maria Madalena Miranda da
Silva

300156-3

Professor de SR
Generalista
Linguagens

magdalenamiranda24179
8@gmail.com

Wanderson de Oliveira Alkimim

227796-4

Professor de SR wanderson_alkimim@hot
Generalista Exatas
mail.com

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar
Nome: CENTRO EDUCACIONAL IRMÃ MARIA REGINA VELANES REGIS
Portaria SEEDF 90/2013, de 10 de abril de 2013 DODF 74/2013, de 11 de abril de 2013.
Código SEEDF: 090002200623 Código INEP: 53005210 CRE:BRAZLÂNDIA
Endereço: DF 001 EPCT DF 430 Localização: Zona Rural de Brazlândia -Rodeador
Telefone: (61) 35010113
Breve Histórico da Escola

Atualmente a escola atende um total de 1061 estudantes distribuídos nos turnos
matutino, vespertino e noturno. No período diurno, são atendidos alunos do 1° ano do
Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio. No turno noturno é oferecida a
modalidade de Educação de Jovens e Adultos e também o Ensino Técnico. Boa parte dos
estudantes vem de regiões ao redor da escola, necessitando de transporte específico para

chegar até as dependências da escola.
Para atender a todos os alunos, a escola conta com um grupo de professores
(efetivos, contratos temporários e readaptados). O serviço de apoio é composto por cinco
(6) profissionais: uma (1) pedagoga, uma (1) psicóloga (realiza o serviço de itinerância em
mais duas escolas), duas (2) orientadoras educacionais, encontra-se vago o cargo de
professor de sala de recursos generalista da área de exatas (atendimento aos anos finais
do Ensino Fundamental e Ensino Médio), uma (1) professora de sala de recursos
generalista da área de Linguagens e Códigos (atendimento aos anos finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio) e uma (1) professora de sala de recursos generalista
Atividades (atendimento aos anos iniciais do Ensino Fundamental com itinerância em outra
escola).
Serviços de Apoio
Uma Instituição Educacional é constituída por diversos profissionais que
comumente possuem objetivos convergentes. Dentro dessa perspectiva é necessário
pensar e implementar a integração dos diversos serviços orientadores de uma escola.
Os Serviços de Apoio surgem na tentativa de integrar os planejamentos e ações
realizados pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA), Serviço de
Orientação Educacional (SOE) e Sala de Recursos (SR). A atuação dos Serviços de Apoio
é pautada nas ações comuns realizadas pela EAA, SOE, SR, em conjunto com a
Coordenação, Educador Social Voluntário e Gestão da UE, sendo assim, estando sempre
centrada no Estudante, na Família e no Professor.
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA caracteriza-se como um espaço conquistado para
debate, discussões, avaliação, planejamento para o exercício das práticas pedagógicas, do
ensino contextualizado e de uma aprendizagem significativa. Promovendo a reflexão sobre
os objetivos a serem alcançados pela escola, sendo articuladora da Proposta Pedagógica
da UE, com a participação de todos os envolvidos na construção da autonomia da escola e
do professor.
SALA DE RECURSOS GENERALISTA – sendo o atendimento educacional
especializado, ofertado aos alunos com necessidades educacionais especiais (ANEEs), na
busca de estratégias de ensino, alternativas metodológicas, modificações de ensino e
aprendizagem, ajustes nas adaptações curriculares e organizativas espaciais, para
viabilizar o desenvolvimento cognitivo e apropriação do saber pelos alunos deficientes.

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – SOE – esse atendimento perpassa
pelas atividades cotidianas da escola por meio de participação efetiva, contribuindo na
elaboração e implementação da proposta pedagógica da UE. Está integrada a
identificação, prevenção e superação de conflitos, colaborando para o desenvolvimento do
aluno. Visa ampliar as possibilidades do aluno de interagir, favorecendo seu crescimento
pessoal.

Fundamenta-se nos pressupostos do respeito à pluralidade e liberdade de

expressão, à orientação e opinião; à democracia da participação e valorização do aluno
como um Ser completo.
SERVIÇOESPECIALIZADO DE APOIO A APRENDIZAGEM – SEAA - Observação,
acompanhamento complementar e Avaliação dos alunos da UE, bem como atendimento
aos alunos em fase e fechamento de diagnóstico, reavaliando, auxiliando professores e
alunos em suas dificuldades diárias no processo de ensino e aprendizagem.
EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO – figura cada vez mais presente e atuante em
nosso cotidiano escolar, suas funções são de acolhimento e auxílio ao aluno com
necessidades educacionais especiais, tornando-se um agente facilitador da vida escolar
dos ANEEs, professores e Gestão Escolar.
Apesar da articulação e integração dos Serviços de Apoio, cada um possui seu foco
de atuação individual. Com o objetivo de um melhor envolvimento com a Proposta
Pedagógica da UE apresentamos o Plano de Ação Integrado para o ano letivo de 2019.
Destacamos que assim como na Proposta Pedagógica o Plano de Ação apresentado
também está em construção e avaliação constante, assim garantindo que o mesmo possa
ser flexibilizado de acordo com as necessidades da UE ao longo do ano.

PLANO DE AÇÃO - Articulado/Integrado das Equipes de Apoio
DIMENSÕES DA ATUAÇÃO

Assessoria ao trabalho coletivo

PDE/META

Meta 2

(Lei 5.499, de 14/07/2015)

Estratégia 2.14 – Reorganizar, por meio de amplo
debate com os profissionais da educação, o
trabalho pedagógico, buscando melhorar a
qualidade da educação.

OBJETIVOS

1 - Intervir de forma colaborativa na construção da
Proposta Pedagógica-PP para a inserção das

atividades desenvolvidas pelos Serviços de Apoio.

AÇÕES

1 - Sugestões de atividades realizadas pelos
Serviços de Apoio que contemplem o calendário
da escola.

RESPONSÁVEIS

Serviços de Apoio
Equipe gestora
Corpo docente
Coordenadores

CRONOGRAMA

Fev/2019 a Dez/2019 (iniciando na semana
pedagógica)

AVALIAÇÃO

1 - A efetiva realização da proposta inserida na
PP.
1 – Feedback dos professores nas coordenações
pedagógicas coletivas.

DIMENSÕES DA ATUAÇÃO

Acompanhamento do Processo de Ensino e de
Aprendizagem

PDE/META

Meta 2

(Lei 5.499, de 14/07/2015)

Estratégia 2.12 – Criar mecanismos para o
acompanhamento individualizado dos alunos do
ensino fundamental, atentando para as
especificidades do estudante de forma a garantir a
qualidade do atendimento.

OBJETIVOS

2 – Conscientizar os professores quanto à
importância do preenchimento do formulário da
adequação curricular.
2 – Orientar os professores sobre a implantação
das propostas presentes no Plano de Ação.

AÇÕES

2 – Orientação dos professores em relação à
elaboração das adequações curriculares.
Ações formativas específicas para as adaptações
curriculares dos estudantes da Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva.

RESPONSÁVEIS

Sala de Recursos
Serviços de Apoio
Professor regente

CRONOGRAMA

Fev/2019 a Ago/2019 (iniciando na semana
pedagógica)

AVALIAÇÃO

A partir da construção da adequação curricular e
por meio da sua implementação em sala de aula.

DIMENSÕES DA ATUAÇÃO

Acompanhamento do Processo de Ensino e de
Aprendizagem

PDE/META

Meta 2

(Lei 5.499, de 14/07/2015)

Estratégia 2.12 – Criar mecanismos para o
acompanhamento individualizado dos alunos do
ensino fundamental, atentando para as
especificidades do estudante de forma a garantir a
qualidade do atendimento.

OBJETIVOS

3 – Produzir material adaptado para o trabalho
pedagógico do professor com os alunos com
necessidades educacionais especiais.

AÇÕES

3 – Produção de material adaptado para auxiliar o
trabalho pedagógico do professor.

RESPONSÁVEIS

Sala de recursos
Professor regente

CRONOGRAMA

Fev/2019 a Dez/2019 (iniciando na semana
pedagógica)

AVALIAÇÃO

Por meio dos feedback dos alunos em relação aos
materiais utilizados.

DIMENSÕES DA ATUAÇÃO

Acompanhamento do Processo de Ensino e de
Aprendizagem

PDE/META

Meta 2

(Lei 5.499, de 14/07/2015)

Estratégia 2.12 – Criar mecanismos para o
acompanhamento individualizado dos alunos do

ensino fundamental, atentando para as
especificidades do estudante de forma a garantir a
qualidade do atendimento.

OBJETIVOS

4 – Oferecer atendimentos de forma complementar
que promovam a aprendizagem do estudante com
deficiência.

AÇÕES

4 – Atendimento e acompanhamento ao estudante
com deficiência intelectual, deficiência física,
deficiência múltipla e TGD/TEA, Síndrome de
Down

RESPONSÁVEIS

Serviços de Apoio
Equipe gestora
Corpo docente
Coordenadores
Comunidade escolar

CRONOGRAMA

Fev/2019 a Dez/2019

AVALIAÇÃO

Por meio do acompanhamento do rendimento dos
alunos.
A partir do feedback dos professores.

DIMENSÕES DA ATUAÇÃO

Acompanhamento do Processo de Ensino e de
Aprendizagem

PDE/META

Meta 2

(Lei 5.499, de 14/07/2015)

Estratégia 2.12 – Criar mecanismos para o
acompanhamento individualizado dos alunos do
ensino
fundamental,
atentando
para
as
especificidades do estudante de forma a garantir a
qualidade do atendimento.
Meta 4
Estratégia 4.3 Promover a articulação pedagógica
em rede, envolvendo o atendimento no ensino
regular na modalidade da educação especial na
perspectiva da educação inclusiva.

OBJETIVOS

5 – Traçar estratégias de acolhimento dos
estudantes com transtornos funcionais específicos
(TFE’s) na instituição educacional.
5 – Promover ações formativas dos professores
sobre os TFE’s.

AÇÕES

5 – Acompanhamento ao estudante
transtorno funcional específico (TFE).

RESPONSÁVEIS

Serviços de Apoio

com

Professor regente

CRONOGRAMA

Fev/2019 a Dez/2019

AVALIAÇÃO

Por meio do acompanhamento do rendimento dos
alunos.
A partir do feedback dos professores.

DIMENSÕES DA ATUAÇÃO

Assessoria ao trabalho coletivo

Acompanhamento do Processo de Ensino e de
Aprendizagem

PDE/META

Meta 4

(Lei 5.499, de 14/07/2015)

Estratégia 4.6 – Ampliar a formação continuada
dos profissionais das escolas regulares do Distrito
Federal, nas diferentes áreas de atendimento aos
estudantes com deficiência, transtorno global do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação.

OBJETIVOS

6 – Promover ações de formação contínua dos
profissionais da educação da instituição de ensino.
6 - Contribuir para construção de novas estratégias
e métodos que favoreçam o processo de ensino e
aprendizagem.

AÇÕES

6 - Promoção da formação continuada dos
profissionais da educação nos espaços das
coordenações pedagógicas.

RESPONSÁVEIS

Serviços de Apoio

CRONOGRAMA

Fev/2019 a Dez/2019

AVALIAÇÃO

A partir de debates realizados nas coordenações
coletivas.

DIMENSÕES DA ATUAÇÃO

Assessoria ao trabalho coletivo

PDE/META

Meta 2

(Lei 5.499, de 14/07/2015)

Estratégia 2.12 – Criar mecanismos para o
acompanhamento individualizado dos alunos do
ensino fundamental, atentando para as
especificidades do estudante de forma a garantir a
qualidade do atendimento.

OBJETIVOS

7 – Participar de atividades de planejamento e de
avaliação do trabalho da instituição.

AÇÕES

7 - Acompanhamento do conselho de classe, das
adequações curriculares, das coordenações
pedagógicas e de eventos relacionados ao
trabalho do serviço de apoio.

RESPONSÁVEIS

Serviços de Apoio

CRONOGRAMA

Fev/2019 a Dez/2019

AVALIAÇÃO

A partir do feedback dos professores.

DIMENSÕES DA ATUAÇÃO

Assessoria ao trabalho coletivo

PDE/META

Meta 2

(Lei 5.499, de 14/07/2015)

Estratégia 2.35 – Fomentar ações pedagógicas
que promovam a transição entre as etapas da
educação básica e as fases do ensino fundamental
e que gerem debates e avaliações entre os
profissionais da educação sobre a organização
escolar em ciclos e a organização do trabalho
pedagógico, buscando melhorar a qualidade da
educação.

OBJETIVOS

8 – Promover ações pedagógicas que incentivem a

transição entres as etapas da educação básica.
8 – Acolher os estudantes das escolas de origem
(na sequencial) para uma vivência nos anos finais.
8 – Apresentar as normas de convívio da escola
sequencial.

AÇÕES

8 – Acompanhamento da elaboração e
implementação da transição dos estudantes por
meio da tridocência, intervalos unificando os Anos
iniciais e anos finais do Ensino Fundamental.

RESPONSÁVEIS

Serviços de Apoio

CRONOGRAMA

Fev/2019 a Dez/2019

AVALIAÇÃO

A partir da observação dos estudantes nos sextos
anos para verificar o seu acolhimento.

DIMENSÕES DA ATUAÇÃO

Assessoria ao trabalho coletivo

PDE/META

Meta 4

(Lei 5.499, de 14/07/2015)

Estratégia 4.29 – Estabelecer, por meio de
parcerias, ações que promovam o apoio e o
acompanhamento à família, além da continuidade
do atendimento ao estudante com necessidade
especial e a sua inclusão no mundo do trabalho e
do esporte, possibilitando também a superação
das dificuldades enfrentadas no dia a dia.
Estratégia 2.17 – Promover e fortalecer, em
articulação com os demais órgãos da rede de
proteção social, políticas de promoção da saúde
integral das crianças e dos adolescentes
matriculados no ensino fundamental, considerando
sua condição peculiar de desenvolvimento e as
especificidades de cada sujeito.

OBJETIVOS

9 – Estabelecer parcerias com o conselho tutelar,
secretaria de saúde, Centro olímpico e
universidades.

AÇÕES

9 – Encaminhamento de alunos para os serviços

parceiros no que tange o acompanhamento da
saúde física, emocional e cognitiva.
- Identificação da vulnerabilidade dos estudantes
por meio das observações e queixas dos
professores, coordenadores, equipe gestora,
colegas de classe.

RESPONSÁVEIS

Serviços de Apoio

CRONOGRAMA

Fev/2019 a Dez/2019

AVALIAÇÃO

A partir de um debate nas coordenações coletivas
nas escolas de origem.

DIMENSÕES DA ATUAÇÃO

Acompanhamento do Processo de Ensino e de
Aprendizagem

PDE/META

Meta 2

(Lei 5.499, de 14/07/2015)

Estratégia 2.12 – Criar mecanismos para o
acompanhamento individualizado dos alunos do
ensino
fundamental,
atentando
para
as
especificidades do estudante de forma a garantir a
qualidade do atendimento.

OBJETIVOS

10 – Participar de estudos de caso em parceria
com a escola junto à Coordenação Regional de
Ensino com o objetivo de buscar estratégias para a
melhoria do processo de ensino-aprendizagem.
- Participar da estruturação da estratégia de
matrícula.

AÇÕES

10 – Planejamento coletivo para definir estratégias
de atuação junto a Coordenação Regional de
Ensino visando algumas garantias como: redução
de turma e a solicitação de Educadores Sociais
Voluntários (ESV).

RESPONSÁVEIS

Serviços de Apoio

CRONOGRAMA

Julh/2019 a Dez/2019

AVALIAÇÃO

Por meio da efetivação das solicitações no ano
seguinte.

DIMENSÕES DA ATUAÇÃO

Acompanhamento do Processo de Ensino e de
Aprendizagem

PDE/META

Meta 2

(Lei 5.499, de 14/07/2015)

Estratégia 2.12 – Criar mecanismos para o
acompanhamento individualizado dos alunos do
ensino
fundamental,
atentando
para
as
especificidades do estudante de forma a garantir a
qualidade do atendimento.

OBJETIVOS

11 – Elaborar documentos, pareceres, parecer
técnico, relatório de avaliação e intervenção
escolar e outros relatórios comuns ao trabalho do
serviço de apoio.
- Criar uma rotina de arquivamento de documentos
e registros dos estudantes acompanhados pelos
Serviços de Apoio.

AÇÕES

11 – Intervenções e observações com os
estudante para embasar os relatórios e pareceres
elaborados pelo serviço de apoio.

RESPONSÁVEIS

Serviços de Apoio

CRONOGRAMA

Fev/2019 a Dez/2019

AVALIAÇÃO

Por meio do feedback dos integrantes do serviço
de apoio.

DIMENSÕES DA ATUAÇÃO

Acompanhamento do Processo de Ensino e de
Aprendizagem

PDE/META

Meta 2

(Lei 5.499, de 14/07/2015)

Estratégia 2.12 – Criar mecanismos para o
acompanhamento individualizado dos alunos do
ensino
fundamental,
atentando
para
as
especificidades do estudante de forma a garantir a
qualidade do atendimento.

OBJETIVOS

12 – Promover uma articulação e integração entre
os turnos da escola, de modo que o estudante se
identifique com seus colegas de turma em função
da faixa etária e se possível migrar de um turno

para outro.

AÇÕES

12 - Proposição de reuniões entre todos os
envolvidos na integração dos turnos da instituição
educacional

RESPONSÁVEIS

Serviços de Apoio

CRONOGRAMA

Fev/2019 a Dez/2019

AVALIAÇÃO

Por meio do feedback da família e dos estudantes

DIMENSÕES DA ATUAÇÃO

Assessoria ao trabalho coletivo

PDE/META

Meta 2

(Lei 5.499, de 14/07/2015)

Estratégia 2.12 – Criar mecanismos para o
acompanhamento individualizado dos alunos do
ensino fundamental, atentando para as
especificidades do estudante de forma a garantir a
qualidade do atendimento.

OBJETIVOS

13 – Conhecer e analisar o contexto escolar

AÇÕES

13 - Identificação do contexto escolar por meio da
análise
documental;
conversa
com
os
coordenadores; observação do espaço escolar e
outras formas de observação.

RESPONSÁVEIS

Serviços de Apoio

CRONOGRAMA

Fev/2019 a Maio/2019

AVALIAÇÃO

A partir da construção do perfil lnstitucional.

DIMENSÕES DA ATUAÇÃO

Assessoria ao trabalho coletivo

Acompanhamento do Processo de Ensino e de
Aprendizagem

PDE/META

Meta 4

(Lei 5.499, de 14/07/2015)

Estratégia 4.6 – Ampliar a formação continuada
dos profissionais das escolas regulares do Distrito

Federal, nas diferentes áreas de atendimento aos
estudantes com deficiência, transtorno global do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação.

OBJETIVOS

14 – Organizar e implementar a Semana Distrital
de Conscientização e Promoção aos alunos com
necessidades
educacionais
especiais
(Lei
5.714/2016)
- Colaborar no planejamento e implementação da
Semana de Educação para a Vida (Lei
11.988/2009)
– Organizar e implementar o Dia Nacional de Luta
da Pessoa com Deficiência (Lei 11.133/2005).

AÇÕES

14 – Colaboração do serviço de apoio nas
atividades previstas no calendário escolar ao longo
do ano letivo.

RESPONSÁVEIS

Serviços de Apoio

CRONOGRAMA

Fev/2019 a Dez/2019

AVALIAÇÃO

Por meio de debates realizados nas coordenações
coletivas com os professores.

Parte 2 - Plano De Ação Equipe Pedagógica (Noturno – 2019)

A equipe pedagógica do período noturno no CEd Irmã Maria Regina Velanis Regis
tem como principal atribuição o acompanhamento das atividades do turno noturno, no
âmbito disciplinar e pedagógico, prezando por um atendimento de excelência a toda a
comunidade escolar. Essa equipe conta com quatro professores: Evandro Teixeira do
Nascimento, supervisor pedagógico, matrícula nº 177.332-1 e três coordenadores:
Ludmilson Roberto da Silva, matrícula nº 230488-0; Priscila de Oliveira Pires, matrícula nº
0202667-8 e Wilker Dias Oliveira, matrícula nº 226594-X.

Objetivos:


Elaborar o plano de ação da equipe pedagógica para o 1º e o 2º semestre letivo;



Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação da
proposta pedagógica da escola;



Organizar o planejamento semestral por etapa/modalidade de ensino;



Divulgar e incentivar a participação docente nas fases de elaboração, implementação
e de avaliação da organização curricular;



Promover palestras e debates sobre temas de interesse dos educadores e
educandos;



Divulgar e incentivar a participação do corpo docente em todas as ações
pedagógicas promovidas pela SEDF



Assegurar a coordenação pedagógica como espaço de coordenação continuada;



Acompanhar o preenchimento dos diários;



Contribuir e dar apoio aos projetos idealizados pelo corpo docente.



Realizar atividades diversificadas nas semanas: Semana Distrital de Conscientização
e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais
Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016): 04 a 08/03; Semana da Educação para a Vida
(Lei nº: 11.998/2009): 06 a 10/05. Semana de Prevenção ao Uso de Drogas (Lei
Distrital nº 1.433/1997): 16 a 20/09; Semana de Educação de Jovens e
Adultos/Semana da Educação Profissional: 16 a 20/09; Semana Nacional do Livro e
da Biblioteca (Decreto nº 84.631/1980): 23 a 29/10.




Organizar e supervisionar as saídas de campo para a clientela do curso técnico.
Supervisionar o cotidiano da escola para que todos tenham qualidade nos processos
de ensino aprendizagem

AÇÕES ESPECÍFICAS

SERVIDOR RESPONSÁVEL

I – Organização das semanas pedagógicas

Todos

II – Garantia de material didático ao corpo docente
(pincel, apagador, cópias, etc,)

Todos

III – Organização das saídas de campo do Curso Técnico
em Controle Ambiental Integrado à EJA

Ludmilson

IV – Produção das carteirinhas de estudante

Evandro e Wilker

V – Organização dos planejamentos de ensino

Priscila e Wilker

Parte 3 – Fotos históricas e de eventos executados ao longo de 2018

