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A toda hora rola uma estória, que preciso estar atento. A todo instante
rola um movimento, que muda o rumo dos ventos. Quem sabe remar
não estranha. Vem chegando a luz de um novo dia. O jeito é criar um
novo samba, sem rasgar a velha fantasia...
(Rumo dos Ventos – Paulinho da Viola)
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DF
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INEP
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PAAE
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PP
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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
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Turnos de Funcionamento: Matutino e Vespertino.
Nível de Ensino: Educação Básica – Anos Finais do Ensino Fundamental – nas formas de
Ensino Regular, 3º Ciclo 1º e 2º bloco
Equipe Gestora
I. Diretora: Elaine Rodrigues de Amorim
II. Vice-Diretora: Maria Lúcia Bertoli
III.Supervisor Pedagógico: Regina dos Santos Almeida
IV. Supervisor Administrativo: Allyson Alves Cavalcante
V. Secretário: José Francisco Pereira da Silva

Relatoras do Proposta Pedagógica
Professora Elaine Rodrigues de Amorim – Diretora
Professora Ana Gabriela de Brito de Moura

Revisão e Correção
Professora Fabiana Francisca Macena

Dados da Mantenedora
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal CGC: 00.394.676-07
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2. APRESENTAÇÃO E PROCESSO DE CONSTRUÇÃO
A toda hora rola uma estória, que preciso estar atento. A todo instante rola
um movimento, que muda o rumo dos ventos. Quem sabe remar não
estranha. Vem chegando a luz de um novo dia o jeito é criar um novo samba,
sem rasgar a velha fantasia. (Rumo dos Ventos – Paulinho da Viola)

Para oferecer um ensino de qualidade é preciso que a escola se organize e planeje.
Planejar é um ato coletivo que envolve a troca de informações entre professores, direção,
coordenadores, funcionários, pais e responsáveis. Segundo Libâneo (2001), o ato de
planejar não se reduz à elaboração dos planos de trabalho, mas a uma atividade
permanente de reflexão e ação. Tal como na música Rosa dos Ventos, de Paulinho da viola,
entendemos que com as novas expectativas e anseios da sociedade precisamos criar novas
formas de ensinar e aprender, precisamos nos reinventar diante de novos desafios, ir além
de métodos, instrumentos e intervenções pedagógicos.
O CEF 18 atende uma comunidade em que a maior parte dos estudantes estão
inseridos em um contexto de vulnerabilidade, muitas vezes em contato direto com a
violência e a desestrutura familiar. Diante de tal realidade, muitos de nossos discentes não
vislumbram mais na escola a oportunidade de alcançar sonhos e traçar objetivos, nem
mesmo acreditam no papel transformador da Educação. Sendo assim, faz-se urgente a
necessidade de discutirmos a Educação, oportunizando dentro do espaço escolar as
condições necessárias para criar, refletir e planejar ações que despertem em nossos
estudantes a importância tanto da escola como deles próprios no processo de ensinoaprendizagem. Trata-se de transformar e ser transformada, de influenciar e ser influenciada,
nessa troca de ensinar e aprender.
Os desafios futuramente enfrentados por nossos estudantes do Ensino Básico, tais
como o mercado de trabalho e o ingresso no Ensino Superior, exigem a qualidade do
conhecimento produzido na escola, o que salienta a importância deste espaço na trajetória
destes indivíduos. Por esta razão, acreditamos que o estabelecimento de ensino é um lugar
de concepção, troca e mediação de conhecimento, valores e atitudes. Não por acaso, a
organização do trabalho pedagógico é fundamental para o processo de ensinoaprendizagem, a fim de que a escola desenvolva tanto o senso crítico, a capacidade
cognitiva de resolução de problemas, como o aprendizado de uma parte do conhecimento
adquirido pela humanidade indicados em currículo oficial.
Inicia-se um caminho com vistas ao grande desafio da educação do presente:
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transformar a sociedade, conduzindo o processo de transição para uma
humanidade sustentável (...). O processo educativo deve se pautar na
realidade, entendida como algo não acabado e sobre a qual podemos intervir.
Essa intervenção deve caminhar pela integração entre a escola e sua
comunidade na perspectiva de compreensão da área de abrangência próxima
como território que intervém na formação dos sujeitos, proporcionando uma
educação que extrapola a mera aprendizagem cognitiva e observa a
integralidade humana. (PPP Carlos Mota, p. 17-19).

Diante do exposto, a Proposta Pedagógica (PP) aqui apresentada é o plano de ação
do CEF 18. Nele, buscamos coordenar o trabalho pedagógico em sintonia com as realidades
social, econômica e cultural, com o intuito de melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem,
orientados pelas necessidades educacionais dos alunos que o frequentam. A construção
desta PP é fruto de uma ação reflexiva iniciada nas coordenações pedagógicas e visa
demonstrar um esforço coletivo em captar os reais subsídios para o planejamento do
trabalho, traduzido em discussões, troca de experiências, levantamento das reais
necessidades da comunidade e da escola. Desta forma, tem como objetivo nortear o
processo ensino-aprendizagem nos anos letivos de 2017 a 2021, de forma a atuar
efetivamente na ação pedagógica dessa equipe, ratificando o nosso compromisso com a
formação integral do educando, alinhando-o com os três eixos transversais propostos pelo
Currículo em Movimento que são: Educando para a diversidade, Educando para a
sustentabilidade e Cidadania e educação para os direitos humanos.
Tal opção justifica-se pelos desafios que vão além das estratégias puramente
pedagógicas. Como discorrido acima, ao analisar a comunidade na qual nossos estudantes
estão inseridos, observamos que é preciso transpor barreiras, tais como a desestrutura
familiar, o uso de drogas lícitas e ilícitas na e com a família, o tráfico, a violência doméstica,
verbal e sexual. Situações que desmotivam os nossos discentes, trazendo-lhes baixa estima
e nenhuma perspectiva de um futuro melhor e/ou diferente proporcionado pela Educação.
Diante de tantos e variados desafios, percebe-se que a Semana Pedagógica é
espaço insuficiente para uma discussão ampla e aprofundada do tema, possibilitando
apenas uma análise avaliativa dos projetos e ações pedagógicas ocorridos nos anos
anteriores e a projeção de novas ações para o ano regente. A partir desses debates, concluise que a escola precisa de ajudas externas de órgãos competentes, de palestras com
pessoas que superaram desafios mesmo diante de tamanhas adversidades.
Fica evidente que é necessário buscar e vivenciar novas experiências de ensino
aprendizagem com os nossos alunos. A fim de alcançar tais objetivos, apresentamos ações
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a serem implementadas no decorrer deste ano, que buscam a participação de todos os
atores envolvidos nesse processo de construção do novo ensinar e aprender e que serão
detalhadas adiante. Afinal, em nossas práticas pedagógicas cotidianas enfatizamos junto
aos nossos discentes a perspectiva de que a educação é a oportunidade de melhores
caminhos para que as transformações sociais, econômicas e políticas ocorram. É na
educação e com a educação que acontece o processo pessoal de mudança, é através dela
que se alcança a “Cidadania e Educação para os direitos humanos”. Tais conceitos compõe
uma proposta de educação que implica reflexões e mudanças, porém estes precisam de
tempo para ter seus efeitos, pois o processo de transição é demorado.
É também nas coordenações coletivas que colocamos constantemente em discussão
documentos importantes, norteadores da PP: Pressupostos Teóricos do novo Currículo;
Diretrizes de Avaliação; PPP Carlos Mota; Regimento das Escolas Públicas do Distrito
Federal; Proposta de Ceilândia para Organização do Trabalho Pedagógico nos Anos Finais;
Diretrizes da Organização Escolar em Ciclos para as aprendizagens e a Matriz curricular
para o programa PAAE, este último oferecido por essa UE entre os anos de 2013 e 2018.
Analisando estes documentos, encontram-se conceitos como educação integral, avaliação
formativa, sustentabilidade humana e educação para diversidade, noções que orientam e
norteiam ações e intervenções de ensino-aprendizagem.
Outro ponto analisado e discutido são os resultados obtidos no aproveitamento
escolar de nossos estudantes no biênio 2016/2017, a fim de organizar os novos caminhos
e buscar alternativas para a solução de problemas e tomada de decisões. Estas ações
possibilitam a revisão de planos e projetos, nas datas previstas no calendário da SEEDF
(avaliações institucionais) e nas coordenações coletivas. É importante promover a
integração e a participação da comunidade escolar, construindo relações de cooperação e
corresponsabilidade.
O envolvimento da comunidade na construção desta PP iniciou-se com uma reunião
realizada em 11/03/2017 e reuniões posteriores nos dias 24/02/2018 e 18/02/2019 e no dia
letivo temático “Planejamento Pedagógico da Comunidade” em um encontro com pais e
alunos no dia 12/03/2019. Fez-se uma exposição da proposta do CEF 18, da nossa PP
anterior e dos resultados dos estudantes em anos anteriores para debate e para colhermos
suas opiniões, críticas e sugestões a respeito da nossa escola.
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3. HISTORICIDADE

A escola que temos...
Esta escola foi construída e inaugurada em 15 de novembro de 1979 como “Escola
Classe 41 de Ceilândia”. Foi criada para atender a uma demanda crescente de estudantes
nesta região, contribuindo significativamente para a comunidade local. A professora Marlene
das Graças Pires Michalski foi a primeira diretora desta Instituição Educacional. Quando
inaugurada atendia, no turno diurno, a clientela da Educação Básica de 1ª. a 4ª. Séries,
hoje, Ensino Fundamental Anos Iniciais. Em 22 de novembro de 1989 a escola foi
transformada em Centro de Ensino de 1º Grau 18 de Ceilândia, passando a atender também
estudantes das antigas 5ª a 8ª séries. Apenas em 12 de janeiro de 2004 foi que a nossa
escola assumiu o nome que tem hoje.
O Centro de Ensino Fundamental 18 de Ceilândia atende a comunidade do Setor PSul, sendo que a maioria dos alunos mora nas proximidades da escola. Todavia, também
há estudantes matriculados que são moradores dos condomínios Sol Nascente e Pôr do
Sol.
O CEF 18 de Ceilândia é ponto de referência para campanhas de vacinação e em
eleições funciona como abrangente zona de votação. Faz parcerias com as instituições
locais, tais como: Posto de Saúde Nº 06 de Ceilândia; Conselho Tutelar; Batalhão Escolar
e outras. Nos últimos anos, a escola também funciona como polo de aplicação de provas
externas de larga escala.
Em 2019, a quantidade de alunos matriculados foi de 1.000, distribuídos em 31
turmas da seguinte maneira:
•

6º anos – 10 turmas de ensino regular, período Matutino;

•

7º anos – 6 turmas de ensino regular, período Matutino;

•

8º anos – 6 turmas de ensino regular, período vespertino;

•

9º anos – 7 turmas de ensino regular, período Vespertino;
Em 2019, houve uma diminuição considerável na quantidade de alunos com distorção

de idade e série, o que levou a escola a optar por não oferecer a modalidade PAAE. No
entanto, esses poucos estudantes são motivados, incentivados e acompanhados, desde que
com a autorização prévia dos responsáveis, a participarem do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), realizado pelo Instituto
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Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Os alunos inscritos
são atendidos em horário contrário e aos sábados, a fim de participarem de aulas de todos
os componentes curriculares, ministradas pelos professores da ONG Meninos Pôr do Sol e
professores do CEF 18.
Além disso, a escola atende estudantes com necessidades educacionais especiais
(deficiências intelectuais, síndromes do espectro autista, deficiências motoras e deficiências
visuais) e com transtornos funcionais. Estes alunos são matriculados e frequentam as aulas
em turmas regulares e, no turno contrário, recebem atendimento na Sala de Recursos.
Neste espaço, o trabalho é realizado sob a orientação e o acompanhamento de professoras
especializadas, com atividades específicas deste atendimento e outras demandadas pelos
professores. Tal equipe participa ativamente das coordenações coletivas, acompanhando
as ações dos professores, oferecendo suporte e orientação quanto às melhores estratégias
de inclusão. Este é um trabalho que já ocorre no CEF 18 com sucesso, sendo mantida sua
continuidade.
Os estudantes com Transtornos Funcionais são atendidos indiretamente pelo SEEA,
por meio da elaboração do Plano Interventivo individual e das adequações que se fizerem
necessárias. Os casos não diagnosticados, detectados pelos professores, são discutidos
em coordenação e encaminhados aos órgãos competentes para avaliações com
especialistas.
Salientamos que havia quatro anos que o CEF 18 não contava com o trabalho do
SOE, o que resultava em perda irreparável aos nossos alunos. Porém, em abril de 2019,
essa UE recebeu 1 Orientador Educacional. O SOE, além de realizar um trabalho de apoio
à Sala de Recursos, desenvolve um projeto de resgate de autoestima dos alunos, intervém
nas

questões

disciplinares

e

intervenções

pedagógicas,

visando

melhoras

no

aproveitamento e rendimento dos alunos.

Com relação ao nosso corpo de funcionários, ele é composto atualmente por:
•

40 professores (sendo 13 contratos temporários);

•

01 Pedagoga;

•

01 Orientador Educacional;

•

02 Técnicos de secretárias;

•

02 Monitores;
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•

01 Servidor de apoio na secretaria;

•

02 funcionárias responsáveis pela merenda escolar, da Confere;

•

08 Agentes de limpeza da empresa Real;

•

03 Educadores sociais;

•

02 Servidores da carreira assistência.

Organização do espaço físico
Conforme o PPP Carlos Mota, é fundamental conhecer o território para a implantação
e o desenvolvimento de políticas e ações, sobretudo para a proposta educativa na
perspectiva da cidadania, da inclusão, da formação integral e da sustentabilidade humana.
O CEF 18 de Ceilândia possui 17 salas de aula, uma biblioteca, uma Sala de
Recursos, uma Sala para a equipe disciplinar e um Laboratório de Informática. Para a prática
de esportes existe uma quadra poliesportiva, porém, totalmente fora das normas técnicas:
sem área de segurança, sem cobertura, arquibancadas muito próximas da quadra e sem
proteção para o público, assim como o alambrado oferece sérios riscos à integridade física
dos estudantes.
Há uma sala destinada para os agentes de limpeza, bem como banheiro masculino
e feminino para os alunos. Também temos uma cantina, onde é feito o lanche dos alunos e
um refeitório, espaço multifuncional, pois é o único possível e disponível para a realização
de reuniões de pais e atividades pedagógicas, tais como palestras, apresentações de
nossos discentes, atividades musicais, teatrais, danças e outros. Porém, esse espaço é
inapropriado, sendo extremamente abafado e quente, o que compromete a segurança e a
integridade física dos nossos estudantes e professores.
No bloco administrativo encontram-se as salas destinadas para a Direção, Secretaria,
Sala de professores, Coordenação Pedagógica, Administrativo, banheiros para os
funcionários (masculino e feminino) e uma cozinha.
Há uma guarita e estacionamento interno para a equipe, bem como uma lanchonete
terceirizada, que no momento aguarda o processo de legalização, conforme as normas da
SEEDF.
Os estudantes do CEF 18 não possuem área de convivência para o intervalo. Os
mesmos circulam entre os espaços de 3 corredores, repetidas vezes, causando vários
conflitos, como agressões físicas e ofensas verbais. Sem outra opção de espaço, os
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estudantes sentem-se entediados e presos em um movimento circular em um espaço
limitado. Este é um dado importante, pois, como afirma o PPP Carlos Mota,
É um grande desafio compreender e articular as ações da escola a partir
dessa concepção de território. A ação de cada escola desenrola-se nas
relações com as outras dimensões do território onde se localiza. O território
abriga conflitos, liberdades, dominações, resistências, práticas solidárias. As
relações sociais, por sua variedade, criam tipos de territórios. A
territorialidade é o conjunto de práticas e expressões do sujeito na relação
com o seu meio. É no cotidiano que a territorialidade é tecida e engendrada.”
(PPP Carlos Mota, p.32)

4. CONHECENDO A NOSSA REALIDADE (2016-2019)

No início do ano letivo de 2018, os índices de reprovação de 2017 foram analisados
e comparados com os índices do ano de 2016 em coordenação pedagógica. Além disso,
foram aplicados um questionário social e duas avaliações diagnósticas com a finalidade de
identificar características de aprendizagem e o perfil dos alunos do CEF 18.

Análise e Reflexão dos Dados 2017
Ao longo das coordenações coletivas do mês de abril e maio de 2017 fez-se uma
avaliação do ano letivo de 2016. O foco do trabalho recaiu sobre os indicadores de
rendimento dos estudantes nos anos anteriores e a última avaliação institucional do período.
Com isso, buscamos apontar as potencialidades e as fragilidades da nossa escola de modo
que estes aspectos pudessem nortear a construção desta PP. Do mesmo modo, estes
assuntos foram tratados com pais/responsáveis na reunião inaugural com a comunidade.
A análise dos índices de rendimento do biênio 2016/2017 tornou-se necessária no
direcionamento do trabalho de 2018, proporcionando momentos de reflexão e visando a
elaboração de projetos com metas a longo prazo. Além disso, possibilita o planejamento e
a execução de ações imediatas que visam desenvolver as competências, as habilidades e
os conteudos que se encontram em defasagem e atuar mais próximo dos alunos que
possuem dificuldades de aprendizagem e/ou baixo rendimento.
A seguir, apresentamos os índices de reprovação dos anos de 2017, bem como a
comparação com os índices de reprovação de 2016:
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6° ANO

7° ANO

8° ANO

9° ANO

Quantidade total de alunos

317

223

257

178

Quantidade de alunos reprovados

67

19

24

8

Percentual de alunos reprovados

21,1%

8,5%

9,3%

4,5%

30,0%
20,0%

2017

10,0%

2016

0,0%
6° ano 7° ano 8° ano 9° ano

Os dados nos mostram que, com exceção do 7° ano, os índices de reprovação de
2017 foram inferiores aos de 2016. Segundo os professores, isto ocorre em razão das
intervenções pedagógicas realizadas que se mostraram mais efetivas. Tais intervenções
aconteceram antes do ano letivo findar, o que propiciou aos alunos mais tempo para
alcançar os objetivos de aprendizagem previamente definidos e propostos.
Analisando os dados, pode-se perceber que o maior índice de retenção está nos 6º
anos, tanto no Regular quanto no PAAE e o mesmo problema ocorreu em 2016 e 2017. A
questão é ainda mais preocupante no PAAE, onde aprovação e retenção aparecem
estatisticamente empatadas. É importante considerar o quantitativo de alunos fazendo
disciplinas em regime de dependência, pois, de certo modo, isso nos sinaliza para as áreas
onde teremos necessidade de uma ação pedagógica mais específica, propiciando a
correção das distorções ainda dentro do ano letivo. Aqui vale repensar as nossas ações e
planejamentos, além de nos prepararmos para uma melhor avaliação do perfil escolar
destes estudantes. Adiante, veremos as propostas pedagógicas do CEF 18 para melhorar
estes índices.
14

Questionário Social
Na tentativa de compreender o perfil de nossos estudantes, foi idealizado pela
diretora da escola e operacionalizado pela gestão e coordenação o Questionário Social. A
partir deste, os alunos foram perguntados sobre diversos assuntos no âmbito familiar, social
e escolar. Este questionário foi aplicado online no laboratório de informática (atualmente
possui 15 computadores com acesso à internet). Devido à inviabilidade de se aplicar o
questionário à totalidade dos estudantes do CEF 18, decidiu-se colher informações de uma
amostra estatística escolhida aleatoriamente para representar o conjunto de alunos.
Os entrevistados representam 17% do total de estudantes do CEF 18 e estão
distribuídos do 6° ao 9° ano. Quando questionados sobre a pretensão para o futuro, em
reposta aberta, a grande maioria ambiciona ter um bom emprego. Maior parte dos
entrevistados mora com os pais e aparenta ter apoio familiar em casa e, de acordo com as
respostas, têm equilíbrio emocional para tomar decisões com relação a atitudes provocadas
por outrem. O que impressiona é a quantidade de alunos que relataram provocar ferimentos
em si mesmos: 21,1%. Através do questionário foi possível conhecer seus gostos musicais,
seus talentos, áreas de interesse, etc.
Os resultados são importantes para conhecer o aluno do CEF 18, planejar e executar
políticas direcionadas para que ele possa melhor aproveitá-las.

Características socioeconômicas
Para conhecer os sujeitos que participam do processo educativo, realizou-se uma
pesquisa descritiva quantitativa possibilitando uma aproximação e um entendimento da
realidade destes. O instrumento de coleta de dados foi um questionário aplicado numa
amostragem significativa dos alunos/ responsáveis.
Vejamos algumas das características socioeconômicas da comunidade atendida que
apareceram na pesquisa:
•

55% dos alunos moram em casa própria da família.

•

63% dos entrevistados moram com o pai, mãe e irmãos, apenas 13% moram com
madrastas ou padrastos. São famílias pequenas onde a maioria tem até três irmãos
em casa.
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•

54% das famílias têm como responsável financeiro o pai e a mãe, 20% só a mãe e
18% só o pai. Quanto à renda familiar 45% recebem entre um a três salários mínimos
e 40% dos entrevistados declararam que recebem acima de três salários mínimos.

•

Grau de instrução do responsável financeiro 21/% dos entrevistados tem o Ensino
Superior completo ou cursando; 34% têm o Ensino Médio completo e 10%
incompleto.
Apenas 2% não estudaram e 22% estão em alguma etapa do Ensino Fundamental.

•

25% participam de algum programa assistencial do governo.

•

Quanto à estrutura das moradias e quadras onde moram a média de 75% declararam
que moram em setores onde há água potável, coleta lixo regular, iluminação pública
e ruas pavimentadas.

Ao perguntar sobre o acesso à internet, 83% responderam que acessam em casa, 6,1
em lan house e apenas 5,4 dos alunos informaram que não tem como acessar.

Avaliação diagnóstica
Além do questionário socioeconômico, também foram realizadas avaliações
diagnoses de Português e Matemática, que se mostraram importantes ferramentas de
trabalho para os professores. A implementação destes instrumentos no início do ano letivo
teve (e tem) por objetivo apresentar aos professores o atual nível de ensino-aprendizagem,
conhecimento, raciocínio lógico, interpretação e resolução de problemas dos estudantes;
reconhecer as habilidades que os alunos deveriam ter nos anos finais do Ensino
Fundamental e os objetivos de aprendizagens que os alunos alcançaram ou não.
Os itens das avaliações foram elaborados com base nos descritores da Prova Brasil.
Os professores corrigiram a avaliação utilizando o Excel, programa que possui uma interface
intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo e de construção de gráficos. Através dessas
avaliações foi possível reconhecer os alunos com maior defasagem de aprendizagem logo
no início do ano e verificar quais são as maiores dificuldades apresentadas por estes.
Com relação à diagnose de Matemática do 1° bloco, as maiores dificuldades dos
alunos estão em: resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas,
desenhadas em malhas quadriculadas; reconhecer e utilizar características do sistema de
numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor
posicional; resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da
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multiplicação

ou

divisão:

multiplicação

comparativa,

ideia

de

proporcionalidade,

configuração retangular e combinatória; identificar fração como representação que pode
estar associada a diferentes significados. Já na avaliação de Língua Portuguesa do 1° bloco,
os alunos mostraram problemas em compreender: a inferência uma informação implícita em
um texto; a identificação da finalidade de textos de diferentes gêneros; a identificação do
conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Observa-se também
que a média de acertos entre alunos do início e do fim do 1° bloco são similares.
O 2° bloco apresenta um desempenho inferior ao almejado, principalmente na parte
de Matemática. No geral, foram detectadas fragilidades quanto a: resolver problema
utilizando propriedades dos polígonos (soma de seus ângulos internos, número de
diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares); resolver
problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida; resolver problema com
números racionais envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação); identificar uma equação ou inequação do 1.º grau que expressa um problema.
Na parte de Português, o prejuízo na aprendizagem pode ter sido ocasionado pelo fato de
os alunos não serem plenamente capazes de distinguir um fato da opinião relativa a esse
fato; identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados; identificar as marcas
linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto; identificar o efeito de
sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.
Cabe à direção e à Coordenação acompanhar o processo, orientar e oferecer
condições para a realização da recuperação contínua pelos professores. Os professores em
sua prática diária conseguem com clareza identificar os estudantes com maiores dificuldades
e devem juntar a esta identificação aos dados estatísticos dos anos anteriores como
norteadores de seus planejamentos.

Diagnóstico e análise
Conforme as discussões, seguem os pontos positivos e as fragilidades identificadas.

Pontos positivos identificados em 2016 e 2017:
•

Atividades extraclasses – excelente participação dos alunos em atividades
diversificadas, tais como aulas de campo, passeios, exposição de trabalhos e torneio
interclasse;
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•

Boa interação entre os professores;

•

Coordenação pedagógica mais atuante;

•

Palestras com temas interessantes e boa receptividade dos alunos e professores;

•

Participação efetiva do Batalhão Escolar; Conselho Tutelar e da parceria com a
Secretaria de Segurança.

As Fragilidades de 2016 e 2017:

•

Desempenho acadêmico insatisfatório de uma parte considerável de alunos.

•

Má distribuição das atividades no decorrer do ano letivo.

•

Falha no suporte aos professores na coordenação.

•

Aspectos físicos da escola

•

Intervalo sem dinamização.

•

Falta de um grupo que represente os estudantes.

•

Ausência das famílias na escola.

•

Segurança.

•

Número expressivo de alunos indisciplinados.

•

Drogas ilícitas no ambiente externo e próximo a escola e uso de drogas lícitas por
parte dos alunos no interior da escola.

•

Biblioteca inativa.

Após o diagnóstico das potencialidades e fragilidades apurados em 2016 e 2017, a
escola já está planejando e executando ações a partir das necessidades mais urgentes
como: a organização e limpeza da biblioteca; atualização do laboratório de informática;
coordenação com formação continuada; mais espaços de convivência para os alunos;
introdução das avaliações diagnoses e questionário social; força tarefa na conservação e
limpeza da escola; atenção voltada ao máximo para o pedagógico, etc.
Apesar de boas, as atividades extras propostas precisam ser repensadas quanto ao
volume de tarefas, à quantidade de dias envolvidos em cada proposta e à distribuição no
calendário. Os professores, nas coordenações por área, precisam otimizar a comunicação
entre as diferentes equipes, pois, como é sabido, a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) propõe “a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o
estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se
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aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu
projeto de vida.” (BNCC, 2018, p.15).
É preciso valorizar a nossa escola: criar um espaço do qual professores e alunos
sintam-se parte, coautores do seu visual e corresponsáveis pela manutenção de um lugar
agradável de construção de conhecimento. O espaço físico carece de melhorias,
especialmente em razão da falta de uma quadra coberta e de um espaço maior e apropriado
para um encontro pedagógico entre docentes, discentes e pais/responsáveis.
Ademais, o intervalo é um momento de interação importantíssimo no dia-a-dia dos
alunos. A energia acumulada por horas dentro da sala de aula é gasta neste momento. A
proposta é canalizar esta energia para atividades lúdicas, como jogos de tabuleiro, pingpong e apresentações culturais.
A criação do Grêmio Estudantil do CEF 18 é uma possível solução para que os alunos
tenham uma participação mais ativa nas decisões importantes da escola. O Grêmio está em
processo de formação. Além disso, é preciso aumentar a participação da família na vida
escolar dos filhos. Sensibilizar os principais sujeitos (pais, alunos, professores, direção e
demais servidores) fortalecendo as relações interpessoais com base no respeito, ética,
valorização e principalmente, diálogo. Muitos responsáveis pelos alunos matriculados na
escola alegam que não comparecem a escola porque isso compromete seu horário de
trabalho. Uma forma de aumentar o contingente presente nas reuniões é realizando-as no
período noturno, decisão tomada depois de uma Assembleia extraordinária realizada entre
direção, professores pais/responsáveis e alunos matriculados nessa UE.
Existe um profissional responsável pela segurança do portão principal da escola. Para
casos de ato infracional cometidos por alunos dentro da escola ou em suas imediações é
solicitada a presença do batalhão escolar. Contudo, esse auxílio muitas vezes é precário,
pois o mesmo alega número insuficiente de servidores militares para atender muitas
escolas. Ainda assim, sempre que possível, a Polícia Militar do Distrito Federal realiza
palestras na escola, em horário de coordenação com os professores e gestão, no intuito de
discutir atitudes que devem ser tomadas em casos de conflitos entre escola, alunos e
responsáveis.
Ainda no quesito segurança, identificar as principais causas e consequências da
indisciplina no ambiente escolar é uma ação realizada desde o primeiro dia de aula,
sobretudo com a apresentação e esclarecimentos sobre o regimento escolar para alunos e
seus responsáveis. Esta prática colaborara com a diminuição de casos graves e médios de
indisciplina nos primeiros meses do ano letivo de 2017.
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Diagnose (2019)
Assim como nos anos de 2017 e 2018, foi realizado em 2019 a diagnose de
aprendizagens de nossos discentes, composta pelas avaliações de Língua Portuguesa e
Matemática, cada uma delas com 25 itens de múltipla escolha. O objetivo de tal avaliação é
o de detectar as habilidades básicas desenvolvidas pelos estudantes, bem como
diagnosticar suas maiores dificuldades. Tal levantamento produz informações que
subsidiam a formulação, reformulação e o monitoramento das políticas que a escola irá
adotar para desenvolver e recuperar as habilidades necessárias para o sucesso do processo
ensino-aprendizagem.
Em 2018, as planilhas foram reelaboradas com incrementos úteis e a Avaliação
Diagnose foi aplicada ainda na primeira semana de aula. Esta mudança possibilitou que
ações políticas da escola fossem tomadas com mais rapidez e eficiência. Neste ano, os
professores participaram da elaboração da Avaliação na semana pedagógica e, mais uma
vez, a Avaliação Diagnose foi aplicada na primeira semana de aula. A elaboração dos itens
para a Avaliação Diagnose para o 1° bloco do 3° ciclo se embasou nos descritores da prova
Brasil. Foi usada a Matriz de Referência de Língua Portuguesa do Saeb: Temas e seus
Descritores 5º ano do Ensino Fundamental. Já para a elaboração dos itens para a Avaliação
diagnose do 2° bloco do 3° ciclo se embasou na Matriz de Referência de Português e
Matemática do Saeb: Temas e seus Descritores 9º ANO do Ensino Fundamental
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), os conteúdos associados às competências e às habilidades desejáveis para cada
série e para cada disciplina foram subdivididos em partes menores, cada uma especificando
o que os itens das provas devem medir. Estas unidades são denominadas "descritores" e
estes, por sua vez, traduzem uma associação entre os conteúdos curriculares e as
operações mentais desenvolvidas pelos alunos. Os descritores, portanto, especificam o que
cada habilidade implica e são utilizados como base para a construção dos itens de diferentes
disciplinas.
Segue os descritores utilizados nas avaliações. Cada avaliação foi composta por 25
itens com quatro alternativas cada.
Matriz de Referência de Matemática
do Saeb: Temas e seus Descritores
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5º ano do Ensino Fundamental
I. Espaço e Forma
D1 – Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras
representações gráficas.
D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos,
relacionando figuras tridimensionais com suas planificações.
D3 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número
de lados, pelos tipos de ângulos.
D4 – Identificar quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados (paralelos,
concorrentes, perpendiculares).
D5 – Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da
área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas.
II. Grandezas e Medidas
D6 – Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não.
D7 – Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como
km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml.
D8 – Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo.
D9 – Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de
um evento ou acontecimento.
D10 – Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário
brasileiro, em função de seus valores.
D11 – Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas
em malhas quadriculadas.
D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras
planas,desenhadas em malhas quadriculadas.
III. Números e Operações/Álgebra e Funções
D13 – Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais
comoagrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional.
D14 – Identificar a localização de números naturais na reta numérica.
D15 – Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens.
D16 – Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma
polinomial.
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D17 – Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais.
D18 – Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais.
D19 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da
adição ou subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa),
comparação e mais de uma transformação (positiva ou negativa).
D20 Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da
multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade,
configuração retangular e combinatória.
D21 – Identificar diferentes representações de um mesmo número racional. Sistema de
Avaliação da Educação Básica
D22 – Identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na
reta numérica.
D23 – Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema
monetário brasileiro.
D24 – Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes
significados.
D25 – Resolver problema com números racionais expressos na forma decimal envolvendo
diferentes significados da adição ou subtração.
D26 – Resolver problema envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 100%).
IV. Tratamento da Informação
D27 – Ler informações e dados apresentados em tabelas.
D28 – Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de
colunas).
Matriz de Referência de Matemática
do Saeb: Temas e seus Descritores
9º ANO do Ensino Fundamental

I. Espaço e Forma
D1 – Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras
representações gráficas.
D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e
tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações.
D3 – Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos.
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D4 – Identificar relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades.
D5 – Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro,

III. Números e Operações/Álgebra e Funções

D16 – Identificar a localização de números inteiros na reta numérica.
D17 Identificar a localização de números racionais na reta numérica.
D18 – Efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação).
D19 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados das
operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).
D20 – Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação).
D21 – Reconhecer as diferentes representações de um número racional.
D22 – Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes
significados.
D23 – Identificar frações equivalentes.
D24 – Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão
do sistema de numeração decimal, identificando a existência de “ordens” como décimos,
centésimos e milésimos.
D25 – Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação).
D26 – Resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação).
D27 – Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais.
D28 – Resolver problema que envolva porcentagem.
D29 – Resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre
grandezas.
D30 – Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica.
D31 – Resolver problema que envolva equação do 2º grau.
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D32 – Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em
sequências de números ou figuras (padrões).
D33 – Identificar uma equação ou inequação do 1º grau que expressa um problema.
D34 – Identificar um sistema de equações do 1º grau que expressa um problema.
D35– Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um sistema
de equações do 1º grau.

D36

IV. Tratamento da Informação
Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos.

D37 – Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que
as representam e vice-versa.

Matriz de Referência de Língua Portuguesa
do Saeb: Temas e seus Descritores 5º
ano do Ensino Fundamental

I. Procedimentos de Leitura
D1 – Localizar informações explícitas em um texto.
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 – Identificar o tema de um texto.
D11 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
II. Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na Compreensão do
Texto
D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto
etc.).
D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
III. Relação entre Textos
D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos
que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas
em que será recebido.
IV. Coerência e Coesão no Processamento do Texto
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D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou
substituições que contribuem para a continuidade de um texto.
D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.
D8 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.
D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por
conjunções, advérbios etc.

D13

V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido
Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.

D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.
VI. Variação Linguística
D10 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.
Sistema de Avaliação da Educação Básica
Quadro 1 – Distribuição dos descritores de Língua Portuguesa, no 5º ANO do ensino
fundamental, de acordo com os tópicos

Matriz de Referência de Língua Portuguesa
do Saeb: Temas e seus Descritores 9º
ANO do Ensino Fundamental

I. Procedimentos de Leitura
D1 – Localizar informações explícitas em um texto.
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 – Identificar o tema de um texto.
D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
II. Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na Compreensão do
Texto
D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto
etc.).
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D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
III. Relação entre Textos
D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos
que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas
em que será recebido.
D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato
ou ao mesmo tema.
IV. Coerência e Coesão no Processamento do Texto
D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou
substituições que contribuem para a continuidade de um texto.
D7 – Identificar a tese de um texto.
D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la.
D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.
D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.
D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.
D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por
conjunções, advérbios etc. Sistema de Avaliação da Educação Básica
V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido
D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.
D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.
D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra
ou expressão.
D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos
e/ou morfossintáticos.
VI. Variação Linguística
D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

Como dito anteriormente, as planilhas diagnoses contém fórmulas que nos mostram
a compilação de informações muito interessantes para diagnosticar as potencialidades e
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fragilidades de nossos alunos no que se refere aos componentes curriculares Português e
Matemática. Sendo assim, foi criada uma planilha para cada turma, sendo a primeira aba
do documento a exibição da lista de alunos e o campo para o professor alimentar com as
respostas da Avaliação Diagnose.
A seguir, apresentamos a planilha de uma turma para melhor entendimento deste
instrumento. A figura abaixo mostra a primeira aba da planilha. Como este documento é
público, não foi exibida a lista de alunos.

À medida que o professor insere a letra correspondente à alternativa sinalizada como
certa pelo aluno, o campo “Acertos” modificava-se automaticamente, comparando as
repostas com o gabarito.
Na segunda aba “Gráfico 1” tem-se uma tabela e um gráfico, nos quais é possível ler
a quantidade de alunos que acertou cada questão, assim como identificar quais questões
tiveram mais e menos acertos. Tal ferramenta permite trabalhar melhor os descritores das
questões com um número menor de acertos e identificar quais questões os alunos
demonstram mais habilidades.
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Na aba “Gráfico 2” também aparecem uma tabela e um gráfico, onde observamos o
desempenho da turma através da média e desvio padrão da quantidade de acertos
apresentados. A média serve como base para comparar o desempenho entre as turmas. O
desvio padrão, neste caso, é útil para enxergar o quão a turma é heterogênea, ou seja, em
comparação com as próprias turmas quanto maior o desvio padrão mais a turma apresenta
alunos com pré-saberes diversificados. Esses dados são importantes para a escolha das
melhores intervenções, visto o perfil da turma e a individualidade de cada aluno.
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A aba “7num” é apenas uma aba de apoio para as fórmulas.
A aba “Gabarito” contém as respostas corretas para comparar com as respostas
escolhidas pelos alunos,
A aba “lista” apresenta a lista de aluno por ordem crescente à quantidade de acertos,
nesta listagem fica melhor a visualização daqueles alunos que apresentam maiores
fragilidades na aprendizagem.

Correção da Avaliação
As instruções para a correção da Avaliação Diagnose foram transmitidas aos
professores previamente em coordenação. Os professores entraram no e-mail criado
especialmente para a Avaliação Diagnose do CEF 18, para se apropriarem das planilhas da
turma que a eles foram confiadas a correção.
Segue as orientações transmitidas aos professores, que também estavam no e-mail.
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Após a aplicação da Avaliação Diagnose, os professores, em coordenação, inseriram
em planilha do Excel a alternativa que o aluno sinalizou no Cartão de Respostas.

Análise dos resultados – BLOCO 1
Após a inserção das respostas escolhidas por todos os alunos do CEF 18, as planilhas
geraram os seguintes resultados:
Matemática - BLOCO 1
Turma
Média
6A
14,38
6B
15,88
6C
13,83
6D
14,25
6E
13,08
6F
11,58
6G
15,05
6H
11,20
7A
16,09
7B
16,46
7C
14,57
7D
13,61
7E
14,77
7F
14,20
7G
12,40
7H
11,63

Desvio padrão
4,54
4,11
5,04
4,57
3,90
4,61
4,33
5,27
3,79
2,90
4,31
3,50
4,49
4,28
3,55
3,96
30

7I

13,32

4,10

Porcentagem de acertos por questão

Média 6° ano - MAT
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Média 6°
ano - MAT

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

31

Acertos 7° ano MAT
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Os itens que apresentaram menores quantidade de acertos mostram onde a
aprendizagem dos alunos do bloco 1 em matemática, no modo geral, estão mais frágeis.
São estes:
•

Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas,
desenhadas em malhas quadriculadas.

•

Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais
como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional.

•

Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados
da adição ou subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou
negativa), comparação e mais de uma transformação (positiva ou negativa).

•

Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas,
desenhadas em malhas quadriculadas.

Desempenho em Língua Portuguesa
Turma
Nota
6A
12,92
6B
13,68
6C
11,95

Desvio Padrão
3,32
3,69
4,21
32

6D
6E
6F
6G
6H
7A
7B
7C
7D
7E
7F
7G
7H
7I

13,13
13,13
9,29
13,21
10,28
13,79
15,08
13,45
12,07
12,93
13,97
13,78
11,72
13,19

3,42
2,67
3,58
3,09
4,00
4,00
3,22
4,04
3,27
3,99
3,29
3,28
4,06
4,23

Porcentagem de acertos para cada questão 6° ano
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A porcentagem de acertos em cada questão mostra onde a aprendizagem dos alunos
é mais frágil. Observa-se também que os alunos do 6° ano e do 7° ano apresentam as
mesmas dificuldades.
Devido a um problema técnico a questão 20 precisou ser anulada.

As principais fragilidades dos alunos do Bloco 1 em Língua Portuguesa são:
•

Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros
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•

Inferir o sentido de uma palavra ou expressão

•

Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros

Análise dos resultados – BLOCO 2
Desempenho- Bloco 2
Matemática - Bloco 2
Turma

Média

Desvio padrão

8ª

8,23

2,08

8B

9,26

2,86

8C

8,74

2,23

8D

8,38

2,60

8E

9,11

2,41

8F

7,61

2,33

8G

8,61

2,19

9ª

10,52

2,66

9B

9,61

3,65

9C

10,44

3,57

9D

9,76

3,33

9E

8,63

2,43

9F

9,40

2,63

9G

7,87

2,70

Porcentagem de acertos - 8° ano
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Porcentagem de acertos - 9° ano

A porcentagem de acertos em cada questão mostra onde a aprendizagem dos alunos
é mais frágil. Em matemática, as principais dificuldades apresentadas são:
•

Resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

•

Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais
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•

Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou
gráficos

Desempenho em Língua Portuguesa – Bloco 2

Turma

Nota

Desvio Padrão

8ª

11,50

3,67

8B

12,63

3,35

8C

14,07

4,47

8D

11,81

4,30

8E

11,85

4,60

8F

12,13

4,08

8G

9,96

4,26

9ª

14,44

4,23

9B

14,77

3,83

9C

15,96

4,27

9D

15,27

3,83

9E

13,12

4,03

9F

12,12

4,43

9G

11,13

2,51

Porcentagem de acertos por questão - 8° ano
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Porcentagem de acertos por questão - 9° ano

A porcentagem de acertos em cada questão mostra onde a aprendizagem dos alunos
é mais frágil. Abaixo tem-se as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos em Língua
Portuguesa do Bloco 2.
•

Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato

•

Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto
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•

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por
conjunções, advérbios etc.

Sobre o Desvio Padrão
Importante ferramenta disponível no Excel, o desvio padrão mede os diferentes
valores de uma amostra ou conjuntos de dados que se diferem entre si. Tal cálculo, realizado
para cada uma das turmas e tendo como amostra os resultados individuais dos alunos nas
avaliações de Português e de Matemática, permite-nos identificar a homogeneidade e a
heterogeneidade da turma quanto ao nível de fragilidades e potencialidades de
aprendizagens. Desvio padrão alto nos informa uma turma homogênea, enquanto o desvio
padrão baixo indica a heterogeneidade de uma turma.

Intervenções adotadas
Com o intuito de melhor elaborar ações interventivas para os nossos estudantes,
comparamos as informações das avaliações diagnósticas de Português e Matemática do
ano de 2019, a Avaliação em Destaque aplicada pela SEEDF, bem como todos os dados
obtidos nos Conselhos de Classe realizados nos anos de 2017 e 2018. Tal análise apresenta
dados importantíssimos que nos relatam de forma mais profunda e contundente os avanços
e/ou as fragilidades do ensino aprendizagem dos alunos de forma individual, em cada
componente curricular.
A partir desse estudo detalhado traçamos os objetivos que almejamos alcançar e os
instrumentos interventivos necessários para o ano de 2019, sejam eles reagrupamento
interno, monitoria, tutoria, reforço escolar ou reagrupamento externo (estes dois últimos
acontecem no turno contrário e aos sábados). No que se refere aos atendimentos dos
alunos no turno contrário e aos sábados, contamos tanto com o apoio de nossos docentes
atendendo em suas coordenações específicas, como com a ONG Meninos Pôr do Sol e
principalmente com os professores estudantes da faculdade Projeção, integrantes do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Tais ações nos tem
possibilitado atingir alguns objetivos, dentre eles, a diminuição da evasão escolar e da
retenção, aumentar o IDEB e colocar o CEF 18 na lista de escolas premiadas na OBMEP.
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Índices externos
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, é um indicador criado pelo
INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – em 2007. Ele é calculado
por meio de uma fórmula matemática que combina o desempenho dos alunos em
Avaliações Externas Nacionais (SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica – e
Prova Brasil) com a taxa de aprovação do Censo Escolar. Com o IDEB, ampliam-se as
possibilidades de mobilização da sociedade em favor da educação, uma vez que o índice é
comparável nacionalmente e expressa em valores os resultados mais importantes da
educação: aprendizagem e fluxo. O IDEB vai de zero a dez. O índice é medido a cada dois
anos. O IDEB também é importante por ser condutor de política pública em prol da qualidade
da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) para a Educação Básica que estabelece, como meta
para 2022, que o IDEB do Brasil seja 6,0 (média que corresponde a um sistema educacional
de qualidade comparável a dos países desenvolvidos).
O IDEB funciona, portanto, como um instrumento de monitoramento da qualidade do
ensino tanto no âmbito das escolas como no dos sistemas de ensino. As metas são
parâmetros para que se identifiquem, de um lado, os ganhos de aprendizagem e as
melhorias das redes de ensino e, de outro, os pontos e aspectos que precisam ser
melhorados.
Na penúltima avaliação externa realizada na escola, em 2015, infelizmente o IDEB
não atingiu a meta projetada, como é mostrado na imagem a seguir. Já em 2017, a meta
projetada era 4,4 e a escola atingiu 4,6, conforme dados publicados pelo INEP. (Disponível
em: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53007395)
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O IDEB do Distrito Federal

As informações obtidas por meio do IDEB servem de subsídio para professores,
diretores e secretários de educação desenvolverem e colocarem em prática ações e
políticas visando a melhoria da qualidade da educação pública. Essas mesmas informações
também orientam pais, responsáveis e a sociedade em geral com relação à qualidade do
ensino.
Da mesma forma, o IDEB tem sido adotado, pelo Ministério da Educação, como
critério para definir escolas e municípios que recebem suporte técnico e financeiro no âmbito
dos programas que integram do PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação.

Censo escolar
Levantamento de dados estatístico-educacionais realizados pela SEEDF, com a
coordenação do INEP/MEC e com a participação das escolas públicas e privadas do Distrito
Federal, o Censo Escolar é principal instrumento de coleta de informações da educação
básica nas suas diferentes etapas do ensino regular e modalidades. É uma pesquisa
declaratória, que tem como unidade de informação a escola e como informante o diretor ou
secretário.
Por seu turno, a Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
(SAEB) são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo INEP/MEC.
Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional
brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos.
Os testes são aplicados nos quintos e nonos anos do ensino fundamental e no terceiro
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ano do ensino médio. Os estudantes ainda respondem aos questionários socioeconômicos,
bem como professores e diretores das turmas e escolas avaliadas, que respondem
questionários que coletam dados demográficos, perfil profissional e de condições de
trabalho. A partir das informações do SAEB e da Prova Brasil, o MEC e as secretarias
estaduais e municipais de Educação podem definir ações voltadas ao aprimoramento da
qualidade da educação no país e a redução das desigualdades existentes, promovendo, por
exemplo, a correção de distorções e debilidades identificadas e direcionando seus recursos
técnicos e financeiros para áreas identificadas como prioritárias.
Além disso, os dados também estão disponíveis a toda a sociedade que, a partir dos
resultados, pode acompanhar as políticas adotadas pelas diferentes esferas de governo. No
caso da Prova Brasil, ainda pode ser observado o desempenho específico das escolas
públicas urbanas do país.

5. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

Objetivo geral
Construir uma prática pedagógica e administrativa eficiente capaz de tornar o CEF
18 uma escola inclusiva e transformadora, na qual as pessoas dialogam, pensam,
questionam e compartilham ideias, emoções e saberes em um ambiente harmonioso, onde
a ética e o respeito mútuo façam parte de sua rotina, nos princípios da gestão democrática.
Uma escola que use sua autonomia para criar, colaborar e avaliar suas ações,
comprometida com a formação integral do estudante para que possa exercer sua cidadania
plenamente, preocupada com a sustentabilidade humana.

Objetivos específicos
•

Construir um ambiente harmonioso investindo na qualidade do convívio escolar com
base no respeito mútuo para a compreensão e valorização da dignidade humana.

•

Promover a integração família-escola.

•

Resgatar valores cívicos morais e éticos.

•

Fortalecer o espaço da coordenação pedagógica.

•

Estimular a formação continuada dos profissionais da escola.

•

Estimular a leitura.
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•

Fortalecer o conselho de classe, uma instância deliberativa, integrada ao processo
educativo.

•

Tornar ativo o Conselho Escolar.

•

Dar oportunidades e condições de práticas alternativas de trabalho ao professor,
como desenvolvimentos de projetos e material didático necessário para fazê-lo.

•

Proporcionar aos alunos contato com as mais diversas manifestações artísticas e
culturais.

•

Trabalhar a avaliação das aprendizagens utilizando instrumentos diversificados e
acompanhando os estudantes no cotidiano escolar.

•

Desenvolver ações que visam inclusão do ENEE.

•

Conhecer o território de atuação e o perfil da comunidade escolar.

•

Apoiar o Conselho Tutelar na aplicabilidade de projetos, quando os infratores forem
menores de idade.

•

Tornar o Grêmio participativo com ações voltadas para o protagonismo juvenil.

•

Criar um espaço para a apresentação de propostas pedagógicas, administrativas e
inclusive para a prestação de constas e discussão sobre a distribuição das verbas
recebidas pela escola.

6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em seu 32º artigo,
O ensino fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão,
mediante o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista
a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores; o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (LDB,
1994).

No Ano de 2012, a SEEDF publicou a Proposta Político-Pedagógica Carlos Mota, que
versa sobre a necessidade de “proporcionar uma educação que possibilite o
desenvolvimento do pensamento crítico, que problematize a realidade e a comunidade, que
reconheça o território de influência da escola no desempenho de sua função de formadora
de sujeitos históricos”, um caminho para a educação transformadora da realidade. Sendo
assim, o PPP da SEEDF defende que a educação integral, como processo pedagógico,
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deve prever práticas que reconheçam a importância dos saberes formais e não formais, a
construção de relações democráticas entre pessoas e grupos, imprescindíveis à formação
humana. Além disso, deve valorizar os saberes prévios, as múltiplas diferenças e
semelhanças, reconhecendo todos nós como sujeitos históricos e sociais. Trata-se de
reconhecer que a “educação acontece em todos os campos da escola e em seu entorno e
é protagonizada por todos aqueles que, intencionalmente, transformam sua rotina de
trabalho em ação educativa.”
Pensando nisso, há de se destacar as especificidades do nosso cotidiano e seus
impactos em nossa ação educativa. O CEF 18 situa-se numa região marcada pela violência
e tráfico de drogas. A violência é um problema que vem preocupando toda a sociedade e
em especial os pais e os professores. Esta preocupação justifica-se pelo fato de que cada
vez mais jovens e profissionais da educação são vítimas ou agentes dessa violência. Logo,
a violência e as “drogas” e os problemas deles decorrentes adentram o espaço da escola e
todos passam a ser vítimas: alunos e pais assustados; professores desmotivados. Tudo isso
influencia diretamente na qualidade de escola e ensino que oferecemos para essa
comunidade.
Com base nos problemas evidenciados em anos anteriores, a comunidade escolar
do CEF 18 percebeu que há a necessidade de desenvolver um trabalho voltado para as
relações interpessoais, entendidas como a forma como o indivíduo lida com o seu meio
social, seja na família, na escola ou no trabalho. Como a escola é um espaço social que
envolve grande número de pessoas, é normal que aconteçam os conflitos. Todavia, estes
conflitos não podem interferir na principal meta da escola que é a de garantir a aprendizagem
num ambiente seguro. Também não pode ser comum o desprezo em relação aos
incômodos, pois esses devem ser trabalhados a fim de tornar os sujeitos mais tolerantes
com o seu próximo. Há de se buscar maneiras de diminuir a indisciplina, desenvolvendo um
trabalho para fortalecer a solidariedade, a compreensão entre alunos e professores, entre
pais e filhos, adultos e crianças e alcançar assim, o mais apreciável tipo de sucesso: a
dignidade do indivíduo, por meio da educação.
Ainda nessa direção, o PPP da SEEDF propõe uma educação fomentada a partir da
realidade dos sujeitos envolvidos no trabalho realizado, realidade esta que não se restringe
ao campo das relações humanas e sociais entendidas apenas como as relações entre
humanos. Trata-se, nesta perspectiva, de compreender o currículo como um campo políticopedagógico construído nas relações entre os sujeitos, conhecimentos e realidades. O que
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se propõe é o currículo como instrumento aberto, em que os conhecimentos dialogam entre
si, estimulando a pesquisa, a inovação e a utilização de recursos e práticas pedagógicas
mais criativas, flexíveis e humanizadas. A intenção é que o currículo se converta em
possibilidade de emancipação pelo conhecimento, ideologicamente situado e que considere
as relações de poder existentes nos múltiplos espaços sociais e educacionais.
Além disso, o novo currículo, ao se utilizar da Pedagogia Histórico-Crítica e da
Psicologia Histórico-Cultural, defende que para garantir direitos educacionais é necessário
reconhecer as desigualdades relacionadas ao sistema público de ensino. A partir daí,
priorizar a construção de um projeto educacional que contribua para a democratização dos
saberes, garantindo a todos o direito a aprendizagem e à formação cidadã. Neste enfoque
são considerados tanto a importância dos sujeitos na construção da história como o
entendimento que a aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro.
O novo currículo traz a expectativa de que a transversalidade o torne mais reflexivo
e menos normativo e, neste sentido, propõe 3amplos eixos transversais para a educação
do DF:
•

Educação para a Diversidade;

•

Cidadania e educação em e para os Direitos Humanos;

•

Educação para a Sustentabilidade.
O que percebemos é uma proposta de currículo integrado, na qual o desafio da

SEEDF é sistematizar uma proposta em que os conteúdos mantêm uma relação aberta
entre si, podendo haver diferentes graus de integração. Esses conteúdos podem ser
desenvolvidos a partir de ideias ou temas selecionados pelas escolas e em permanente
mudança em torno dos eixos transversais, devendo ser respeitados os seguintes princípios
epistemológicos: unicidade entre teoria e prática; interdisciplinaridade, contextualização e
flexibilização.
A avaliação é outro aspecto que merece especial atenção e por isso foi tratada pela
SEEDF em documento próprio, em que o foco está na função formativa da avaliação.
Entenda-se como formativo aquilo que contribui para a formação do estudante (o velho
conceito que temos de avaliação formativa como “ponto de participação e comportamento”
cai por terra). A função formativa, independentemente do instrumento ou procedimento
utilizado, é realizada com a intenção de incluir e manter todos aprendendo. Sua finalidade
maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes por meio da
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avaliação. O CEF 18participa e opina sobre a discussão do documento: Diretrizes de
Avaliação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - Avaliar para aprender,
Aprender para avaliar, uma nova proposta de modalidade prevista na LDB: CICLOS.
Define-se a avaliação a partir da concepção de Educação Integral (concepção
também abordada no PPP Carlos Mota e no Currículo em Movimento), em que o ser em
formação é multidimensional, com identidade, história, desejos, necessidades, sonhos, isto
é, um ser único, especial, singular e complexo. Assim, avaliar não pode se resumir à
aplicação de testes e exames. O ato avaliativo é pensado tanto na obtenção de informações
como também pela análise destas, a fim de promover intervenções constantes no processo
de ensino-aprendizagem. Isto significa que, enquanto se aprende se avalia e enquanto se
avalia ocorrem aprendizagens tanto por parte do aluno como do professor. Avaliar para
incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa
adotada. Não são os instrumentos e procedimentos que definem a função formativa, mas a
intenção do avaliador, no caso o professor, e o uso que faz deles.
Tendo como norte os pressupostos fundantes da ação educativa acima explicitados
e as demandas da comunidade escolar do CEF 18, sentimos a necessidade de desenvolver
um trabalho que envolva ÉTICA e VALORES. Precisamos tornar o CEF 18 um ambiente
onde se possa conviver com as diferenças (raças, crenças, desigualdades sociais,
regionalismos e outras) de forma respeitosa, garantindo um ensino de qualidade, um
ambiente seguro para todos. O tema gerador: Ética, Valores e Cidadania norteará as ações.
Partimos do princípio de que ética significa um pensamento reflexivo sobre os valores
e as normas que regem as condutas humanas. Nossa proposta de trabalho é desenvolver
atividades que levem não só o aluno, mas toda a comunidade escolar a refletir sobre sua
conduta, partindo do pressuposto deque é preciso possuir critérios, valores, e, mais ainda,
estabelecer relações e hierarquias entre esses valores para nortear as ações em sociedade.
Mesmo tendo ciência que a escola não é a única instituição social capaz de educar
moralmente as novas gerações, não é razão para uma deserção, pois a escola tem uma
influência marcante no comportamento dos nossos jovens.
A qualidade do convívio escolar para a compreensão e valorização da dignidade
evidentemente vale para o respeito mútuo: o aluno deve sentir-se respeitado e também
sentir que dele exige respeito. O convívio respeitoso na escola está pautado nos três
objetivos específicos e bem particulares da escola: garantir a aprendizagem, o convívio em
grandes grupos e zelo pelas dependências escolares. O compromisso com a construção
da cidadania pede necessariamente uma prática educacional voltada para a compreensão
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da realidade social e dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva
e a afirmação do princípio da participação política.
O CEF 18 tem como meta ratificar as parcerias e a participação da comunidade
escolar, no contexto da gestão democrática, no que diz respeito à corresponsabilidade pela
gestão. As deliberações da escola devem contar com a participação dos estudantes, que
são os sujeitos para os quais a escola organiza suas ações.
A escola sozinha não muda a sociedade, mas pode, por meio de um projeto de
atuação político-pedagógica caminhar na direção para a transformação social. Esta PP
propõe a execução de um trabalho voltado para a construção de
uma escola como espaço inclusivo e transformador no qual as pessoas
dialogam, pensam, questionam e compartilham ideias, emoções e saberes.
Uma escola autônoma para criar, colaborar e avaliar suas ações, que
contribui ao pleno exercício da cidadania, da diversidade e da
sustentabilidade humana. (PPP Carlos Mota. P. 18 e 19).

7. PLANO DE AÇÃO

O tema gerador: ética, valores, cidadania e sustentabilidade foi escolhido para nortear
o trabalho a ser realizado durante o ano letivo de 2017 e terá continuidade entre os anos de
2018 a 2021. Trata-se de tema amplo e complexo, que permite desdobramentos em
subtemas tais como tecnologias, empreendedorismo, saúde pessoal e da sociedade,
diversidade étnica e social, sustentabilidade e respeito ao ambiente, cultura nacional,
cidadania, cultura da paz. Todos eles nos permitem, portanto, desenvolver momentos que
proporcionem novas maneiras de pensar e de agir, para que o mundo seja mais justo e o
meio ambiente equilibrado.
Com base nos acontecimentos e ações de 2015 e 2016, sentiu-se a necessidade de
investir na qualidade do convívio escolar para a compreensão e valorização da dignidade e
do respeito mútuo. O convívio respeitoso na escola está pautado nos três objetivos
específicos e bem particulares da escola: garantir a aprendizagem, o convívio em grandes
grupos e zelo pelas dependências escolares. Com tais ações, espera-se um crescimento
não só no campo dos conhecimentos como também na construção de um ser humano
melhor em pleno exercício de sua cidadania e responsável, a fim de contribuir e garantir
para o bem-estar da humanidade.
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Sendo assim, o projeto “ÉTICA, VALORES E CIDADANIA” tem por objetivo formar
cidadãos com competências e habilidades que os possibilitem empreender e criar mudanças
de hábitos importantes para o bem-estar da humanidade, incentivando novas maneiras de
pensar e de agir. Em outras palavras, indivíduos capazes de realizar, fazer ou executar
projetos que gerem resultados positivos e sustentáveis, mostrando que as ações de cada
um repercutem na família e, em cadeia, na escola, no bairro, na cidade, no país e no mundo
para que tenhamos um planeta mais justo e o meio ambiente equilibrado.
Especificamente, procura-se trabalhar com os alunos demonstrando a importância de
se identificar os problemas existentes, desenvolver uma ação que seja socialmente justa e
ambientalmente correta e, por fim, propor mudanças de atitude para se alcançar os objetivos
propostos nas ações. Por fim, mas não menos importante, buscar a interação com a
comunidade escolar a fim que possamos provocar mudanças de hábitos em rede. Trata-se,
portanto, de executar ações que façam do CEF 18 de Ceilândia
um espaço inclusivo e transformador no qual as pessoas dialogam, pensam,
questionam e compartilham ideias, emoções e saberes. Uma escola
autônoma para criar, colaborar e avaliar suas ações, que contribui ao pleno
exercício da cidadania, da diversidade e da sustentabilidade humana. (PPP
Carlos Mota. P. 18 e 19).

Como colocar em prática?
O tema escolhido pelo CEF 18 será trabalhado em todas as disciplinas e em todos
os momentos escolares (sala de aula, pátio e intervalo, saídas de estudo, palestras,
avaliações, etc.). Afinal, tudo é propício à aprendizagem. Contudo, com o objetivo de
propiciar maior clareza às aulas de Práticas Diversificadas (PD I e II), os professores que
assumirem estas disciplinas terão como conteúdo o nosso tema gerador, de modo um pouco
mais específico: “Ética, valores, diversidade e respeito às diferenças”. Os professores
realizarão seus planejamentos, individualmente ou em parceria com outros colegas, tendo
como temas transversais norteadores as questões de éticas e dos valores., subdividindo o
assunto nos bimestres da seguinte maneira:
•

1º bimestre: Ética e Valores – o que é, como se constrói (conceitos).

•

2º bimestre: Brasil, mostra a sua cara! – Diferentes culturas convivendo em harmonia.

•

3º bimestre: Escolhas, Cidadania e Participação – política e valores
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•

4º bimestre: Africanidade: Consciência de quê? – Somos todos Humanos (lembrando
que temos no calendário oficial o dia da consciência negra).

Além da proposta específica para as aulas de PD, o tema estará nos textos das
avaliações interdisciplinares, nas campanhas educativas gerais (cartazes, dias e semanas
temáticas), nas propostas de saídas de estudo e disponível em textos diversos para todos
os professores trabalharem.
Saídas de Estudo
Alguns estudantes são mais visuais, outros mais auditivos, outros ainda são mais
sinestésicos, ou seja, nem todos aprendem igualmente apenas com as teorias e os
exercícios de sala de aula, e é por isso que acreditamos na importância das saídas de
estudos. O simples fato de ter o contato com um museu, uma exposição, uma música, sentir
cheiros e texturas diferentes podem conectar o estudante com aquela aprendizagem
adormecida e despertá-lo para uma curiosidade nova e um saber mais vivo e efetivo. O
conhecimento não vem apenas pelo intelectual e o contato com outras realidades traz para
os estudantes novas possibilidades de assimilar, aprender e construir saberes.
Assim, conforme os planejamentos dos professores e tendo em vista os conteúdos
e/ou o nosso tema gerador, ao longo do ano serão agendadas saídas de estudo, que terão
como objetivo o enriquecimento de conteúdos já trabalhados em sala e/ou a introdução de
novos conhecimentos de valor para a formação global de nossos estudantes.
Exposição de Trabalhos
O reconhecimento do produto das aprendizagens é parte fundamental de um trabalho
que busque valorizar o nosso estudante. Sentir-se importante e parte de um projeto maior
faz com que a participação dos alunos se amplie e se aprofunde. Além disso, no movimento
de pesquisa e preparação, de montagem e desmontagem da exposição podemos avaliar
outras formas de esses jovens lidarem com os saberes. Por isso, realizamos ao final de
cada semestre uma Mostra Cultural. A exposição do 1º semestre tem como norte as
produções realizadas dentro de cada disciplina e de acordo com seus conteúdos. Já a
exposição do 2º semestre tem um tema específico.
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Palestras
Acredita-se que não se aprende apenas em sala de aula e que, por vezes, basta uma
mudança de interlocutor ou da linguagem adotada para a aprendizagem ser facilitada.
Sendo assim, acreditamos que as palestras são uma excelente oportunidade de estimular
outras formas de aprendizagem. Isso é perceptível, especialmente, com relação a temas
transversais, datas importantes/comemorativas e às propostas da SEEDF previstas no
calendário oficial, tais como educação para a vida, inclusão, consciência negra, etc.
Sistema de avaliação
A avaliação do processo acontece por meio do registro e acompanhamento do
trabalho pedagógico de forma permanente. São realizadas reuniões sistemáticas com os
professores das turmas, por faixa etária, para discussão, planejamento e reavaliação do
trabalho realizado. Uma primeira avaliação geral é feita ao final do primeiro bimestre para
corrigir desvios e lançar bases para o restante do ano letivo. Neste momento, os professores
checam se os conteúdos são fundamentais para o aprendizado; se há articulação entre os
segmentos; se as reuniões pedagógicas estão sendo bem aproveitadas e se o planejamento
favorece o envolvimento da família e da comunidade na escola. Desta forma, o
planejamento é constantemente revisto pela equipe a fim de analisar se houve interesse
pelo conteúdo e se a aprendizagem provocou mudanças de comportamento. Avalia ainda
se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com os objetivos previstos na proposta
pedagógica.
Acredita-se que cada sujeito aprende de maneira particular e que por isso mesmo
não se pode contar com um método único e fechado de avaliação. Tendo isto em vista, as
aprendizagens dos alunos são avaliadas contemplando diferentes instrumentos, tais como
pesquisas, exercícios, interpretações de texto, redações, provas, atividades em grupo,
apresentações e exposições, etc. Os professores, de acordo com seus planejamentos e
respeitando o que preconiza a SEEDF, distribuem as formas de avaliação dentro do
bimestre letivo de modo a poder diagnosticar as situações e poder verificar as
aprendizagens efetivamente alcançadas.
Adotamos ainda uma sistemática comum a todos os professores e disciplinas:
•

Prova Interdisciplinar – é uma atividade que tem essencialmente os mesmos
objetivos, porém é realizada apenas no 2º e no 4º bimestres. Nesta avaliação,
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que procura oportunizar a conexão entre os diferentes componentes curriculares,
os textos trabalhados são comuns a todos os estudantes (as questões obedecem
à série e aos conteúdos trabalhados) e obedecem ao tema gerador do CEF 18,
sendo encaminhado aos professores pela Coordenação Pedagógica, que
trabalha a discussão dos mesmos com os colegas. Um objetivo maior deste tipo
de avaliação é que, com o tempo e a prática raciocinada, professores e
estudantes consigam trabalhar na perspectiva da interdisciplinaridade.

Conselho de classe
O Conselho de Classe é uma instância democrática de avaliação, com função de
diagnóstico, aconselhamento, prognóstico, levantamento de soluções alternativas,
elaboração de programas de recuperação, apoio, incentivo, reformulação de objetivos e
metas, envolvimento, coleta de evidências de mudanças de comportamento, entre outros.
Compete ao Conselho analisar todos os aspectos que influenciam o processo ensinoaprendizagem, bem como confirmar a promoção do aluno ou não. Essa última competência
não deve ser preponderante, visto que várias outras possibilidades podem e devem ser
buscadas pelos professores e gestores por ocasião das reuniões desse Conselho. Além de
propiciar a análise do aluno em sua dimensão individual ou de acordo com sua própria
média, devem ser considerados sua capacidade pessoal e seu esforço, bem como o seu
desempenho em relação ao grupo. Nesse sentido, o Conselho possibilita ao professor
excelentes oportunidades para uma autoavaliação em relação ao trabalho desenvolvido com
seus alunos. Sua grande finalidade é, portanto, diagnosticar as causas dos desempenhos
insatisfatórios e prognosticar ajudas adequadas indispensáveis à superação de tais
deficiências.
Na perspectiva da atual organização escolar em ciclos, o Conselho de Classe tornase instrumento fundamental no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que permite
acompanhar e intervir didaticamente como parte da avaliação formativa. Conforme
defendem as Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal (2018, p.61), ele é, ao mesmo tempo, “espaço de planejamento, organização,
avaliação e retomada do Projeto Político-Pedagógico da escola.”
Cientes deste papel e do caráter democrático de tal órgão colegiado, a direção do
CEF 18 vem, ao longo dos últimos anos, tentando aperfeiçoar a organização dessa instância,
a fim de “identificar, analisar e propor elementos e ações articuladas que sejam
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acompanhadas no cotidiano da escola” (Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, 2018, p.61) no intuito de garantir que as aprendizagens de
fato aconteçam. Para tanto, desde 2018 esta escola tem trabalhado no formulário para os
registros do Conselho de Classe, no intuito de registrar todos os diálogos, encaminhamentos
e intervenções propostos e orientar o planejamento pedagógico. Nessa direção,
intensificamos o diálogo com outras instituições, como o CEF 02 de Ceilândia, na figura de
sua Supervisora Pedagógica, Adriana Cabral, para que o formulário elaborado, bem como o
Conselho de Classe, possa contemplar integralmente as dimensões diagnóstica, formativa
e interventiva que se espera desta instância.
Com a ajuda de ferramentas computacionais, será possível gerar um relatório
individual por aluno apresentando seu desempenho acadêmico e as providências que
devem ser tomadas para melhorá-lo. Este relatório será anexado no boletim escolar, para
que os responsáveis fiquem cientes de aspectos subjetivos do pupilo no ambiente escolar.

8. CONCLUSÃO

A PP é um ato político, construído em coletividade e em concordância com a gestão
democrática, e que representa a identidade da Instituição de Ensino. Entende-se que a PP
é um instrumento flexível e sofre constante avaliação a fim de melhorá-lo e adequá-lo à
realidade e suprir necessidades que a escola possui e assim elevar o índice de qualidade
através de projetos.
Por ser um eixo norteador, a PP ajuda na articulação de troca de saberes entre
docentes e discentes. Garantir o ensino aprendizagem e fazer da escola um espaço
inclusivo com respeito às diversidades é uma prioridade da escola em concordância com a
PP.
O objetivo do CEF 18, através da PP, é construir ações pedagógicas e administrativas
eficazes, capazes de transformar essa unidade de ensino em um espaço inclusivo e
transformador, no qual as pessoas dialogam, pensam, questionam, compartilham ideias,
emoções, saberes e que desenvolvem tolerância e o respeito mútuo. Enfim, um ambiente
harmonioso, em que a ética e as boas relações interpessoais prevaleçam. Uma instituição
comprometida em colaborar com a formação plena de um cidadão e cidadã, ressaltando a
sustentabilidade humana.
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10. ANEXOS
PROJETOS CEF 18

Os projetos bem discutidos, planejados e conduzidos podem fornecer oportunidades
preciosas para a construção do saber e melhorias na aprendizagem, desenvolvendo
diferentes aspectos cognitivos e sociais. Os projetos funcionam como uma ferramenta de
apoio ao ensino aprendizagem para o alunado. A seguir, estão descritos os projetos ativos
do CEF 18.

Projeto OBMEP na Escola
Justificativa: A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é
projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto
Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) em parceria com o Ministério da Educação
e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para além da avaliação,
que tem como público-alvo alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o último ano do
Ensino Médio, outras ações são desenvolvidas. Dentre elas, a “OBMEP na Escola”. Voltado
para os professores de Matemática das escolas públicas, o programa quer estimular
atividades extraclasse com o uso dos materiais da OBMEP, tais como provas e Bancos de
Questões. Professores e de todo o país são habilitados e preparados para desenvolver essa
atividade em sua escola ou em escolas vizinhas.
Objetivos:
•

estimular o aprendizado em Matemática;

•

promover a realização de atividades extraclasse com o uso dos matérias da
OBMEP, como provas e bancos de questões;

Estratégias: A professora de matemática Ana Gabriela, habilitada pelo Instituto de
Matemática Pura e Aplicada (IMPA) atua na escola com 20 alunos. Os alunos são
selecionados em concordância com seu excelente desempenho na avaliação diagnose de
Matemática. Os encontros ocorrem quinzenalmente. Outro grupo de alunos, direcionados
pela professora Márcia Vilarinho, é formado. Estes são convidados e não selecionados. Os
alunos são atendidos uma vez por semana no turno contrário, com resoluções de questões
e provas anteriores da OBMEP.
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Assistência acadêmica
Justificativa: a partir da análise das avaliações diagnósticas, observamos entre alguns
estudantes defasagem no processo de ensino-aprendizagem de acordo com o atual nível
de ensino. Isto ocorre, sobretudo, nos componentes curriculares Português e Matemática.
Tendo isto em vista, criou-se o projeto “Assistência Acadêmica”.
Objetivo:
•

minimizar e solucionar as fragilidades de aprendizagem detectadas nas avaliações
diagnósticas.

Estratégias: a escola é aberta aos sábados para possibilitar o atendimento aos alunos com
dificuldades no ensino aprendizagem. As aulas são ministradas por professores e monitores
voluntários de nossa comunidade. As atividades propostas nas disciplinas de Português e
Matemática são previamente elaboradas e supervisionadas pelos professores regentes. No
ano de 2019, o CEF 18 conta com o apoio da faculdade Projeção, no componente curricular
de Matemática (PIBID). Os alunos atendidos, que apresentam fragilidades neste campo do
saber, trabalham de forma lúdica os conteúdos e habilidades necessárias para o avanço no
processo de ensino-aprendizagem. Ainda no turno contrário, os docentes, depois da análise
das aprendizagens do 1º bimestre, promovem o reagrupamento externo, a tutoria para
recuperar competências.
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Feira de Ciências de Ceilândia
Todos os anos um professor assume algum projeto científico junto a um pequeno
grupo de alunos, de turmas diversas, escolhidos mediante o desempenho escolar no ano
anterior e interesse em participar deste tipo de atividade. O grupo lança suas ideias sobre o
que gostaria de construir e apresentar, trabalhando sob a orientação do professor e, assim,
ao longo de alguns meses, constroem seu projeto de exposição. Outros estudantes são
convidados a visitar a feira e apoiar aqueles que nos representam. No ano de 2016, o CEF
18 apresentou o projeto sobre Aedes aegypti, mostrando aos nossos discente a
problemática social, cultural e de saúde a qual nossa comunidade está inserida. O projeto
foi um sucesso e chegou a ser selecionado para disputar competições regionais.
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ENCCEJA
Justificativa: Desenvolvido e aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP), o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (ENCCEJA) é um instrumento que detecta as habilidades e competências de jovens
e adultos que ainda não possuem certificação em nível fundamental e médio. Trata-se,
portanto, de avaliação que propõe diminuir as distorções idade/série. Tendo isto em vista, o
CEF 18 desenvolve, desde 2018, ações voltadas para o ENCCEJA.

Objetivos:
•

diminuir a distorção idade-série entre os estudantes do CEF 18 e membros da
comunidade da Ceilândia Sul;

•

tornar o CEF 18 polo de inscrições para os estudantes e membros da comunidade da
Ceilândia Sul;

•

oportunizar a certificação de jovens e adultos no Ensino Fundamental e Médio.

Estratégias: os interessados em participar da avaliação encontram no CEF 18 tanto
informações sobre o ENCCEJA como oportunidade de realizar as suas inscrições. Além
disso, a partir deste ano de 2019, além do auxílio com as inscrições, a escola também
oferecerá aulas preparatórias aos sábados com professores voluntários de diferentes
componentes curriculares para estudantes aptos a realizar a avaliação e para a comunidade
interessada.
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Projeto Letramento
Justificativa: a partir de dificuldades de aprendizagem detectadas por professores e
professoras dos sextos e sétimos anos de diferentes componentes curriculares em Conselho
de Classe, verificou-se a necessidade de intervir, junto aos estudantes que não adquiriram
as habilidades e pré-requisitos necessários (como leitura, interpretação e escrita) ao longo
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a fim de que possam prosseguir de maneira
satisfatória no processo de ensino-aprendizagem. Assim, desenvolvemos o projeto
“Letramento”, desenvolvido conjuntamente pela direção e pela professora Esther, que além
de lecionar o componente curricular Artes, também é alfabetizadora.

Objetivo: possibilitar aos estudantes oportunidade de desenvolver as habilidades e
competências relacionadas ao aprender a ler e escrever.

Estratégias: atendimento em turno contrário, duas vezes na semana. Nesses encontros,
trabalha-se o método fonovisuoarticulatório, também conhecido como “método das
boquinhas”, que viabiliza a leitura e a escrita pela fala, possibilitando aos alunos o uso
competente e significativo de tais habilidades.
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Projeto de Redação
Justificativa: Considerando a necessidade de formarmos alunos capazes de se
manifestarem através da escrita, de compreenderem os mais variados tipos de textos e de
corresponderem às expectativas do currículo e das avaliações externas, a escola precisa
inserir no cotidiano pedagógico uma avaliação interdisciplinar que exija do alunado e do
corpo docente um esforço para analisar os níveis de escrita do primeiro, de modo que ele
chegue ao Ensino Médio sabendo o básico das tipologias textuais (narração, descrição e
dissertação).

Objetivo geral: Tornar o alunado capaz de construir um texto argumentativo coerente
e coeso.

Objetivos específicos:
•

Possibilitar aos alunos do primeiro bloco do 3º ciclo do Ensino Fundamental (6º
e 7º anos) a compreensão dos gêneros narrativo e descritivo, esperando que
sejam capazes de encontrar os elementos desses tipos textuais e organizá-los
em um discurso.

•

Colaborar para que os alunos do segundo bloco do 3º ciclo do Ensino
Fundamental (8º e 9º anos) reconheçam e analisem problemas de temas
diversos, de maneira que sejam capazes de se posicionarem a respeito desses
problemas, apresentando argumentação consistente e elaborando propostas
para possíveis soluções.

Procedimentos/métodos pedagógicos:
1ªetapa: Em sala de aula, os professores de Língua Portuguesa trabalham características
específicas dos gêneros textuais, ambientando o alunado com exemplos de textos da
mesma tipologia.

2ª etapa: Em coordenação, todo o corpo docente discute e seleciona um tema transversal
(a cada bimestre) para ser trabalhado em sala (adaptando a área de interesse com a
disciplina em sala); por exemplo, o professor de matemática interpretar com seus alunos
gráficos que mostrem dados sobre um determinado assunto.
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3ª etapa: Em coordenação, todo o corpo docente constrói um instrumento avaliativo (prova),
determinando os critérios a serem observados.

4ª etapa: Aplicação da avaliação em um dia determinado apenas para esta tarefa.

5ª etapa: Em coordenação, cada conselheiro avalia as redações escritas por sua turma e
entrega os resultados ao restante do corpo docente, uma vez que eles comporão a avaliação
de todas as disciplinas.

Cronograma: A referida avaliação acontecerá, no mínimo, 3 semanas antes do fim de cada
bimestre.

Avaliação: Os critérios para a avaliação das redações serão definidos, em coordenação,
pelo corpo docente a cada bimestre e os resultados, com as deficiências identificadas,
servirão como base para o trabalho pedagógico no bimestre seguinte.
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Projeto Africanidades: consciência de quê!?
Introdução: o projeto Africanidades: consciência de quê!?, foi idealizado e orientado pelos
professores Mary e Martim, no ano de 2017. Ambos almejavam com tal proposta diversificar
os debates do componente curricular História e, ao mesmo tempo, propor aos estudantes
uma reflexão sobre o dia da Consciência Negra para além de uma data específica. Com o
apoio da direção e adesão de outros professores, como da professora Régia, de Língua
Portuguesa, o projeto ganhou corpo e vem integrando toda a comunidade escolar desde
então.

Justificativa: a lei 10.639/2003 coloca-nos como desafio, enquanto educadores, de
questionar o saber escolar historicamente construído, redimensionar a memória e enfrentar
preconceitos no que se refere ao ensino de História da África e História da Cultura AfroBrasileira. Ao tornar obrigatório tais conteúdos e temas no ensino fundamental e médio,
incluindo “a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica
e política” (LEI 10.639/2003), a referida lei nos possibilita conferir visibilidade e protagonismo
a tais indivíduos, subvertendo hierarquias, reconfigurando a memória histórica acerca de
nossa formação social, possibilitando outras formas de pensar a formação da nação e da
nacionalidade. Além disso, afirma que tais conteúdos devem ser trabalhados “no âmbito de
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e
História Brasileiras.” Nessa direção, a equipe do CEF 18 busca com tal projeto garantir no
ambiente escolar o respeito à diversidade étnica, promovendo debates, reflexões e
possibilitando a troca de saberes.

Diante dessa discussão o projeto Africanidades:

consciência de quê! estimula valores como a solidariedade e o respeito, a fim de que eles
possam ser vivenciados para além dos muros da escola.

Objetivos:
•

construir outras representações e sentidos sobre o continente africano;

•

conhecer e valorizar a cultura africana e afro-brasileira;

•

compreender as lutas e resistências dos afrodescendentes no Brasil;

•

conscientizar a comunidade escolar afrodescendente sobre sua

•

conhecer as políticas públicas e ações afirmativas destinadas à população negra
brasileira.
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Metodologia
Tanto nas aulas de PD (parte diversificada) como em outros componentes curriculares,
sobretudo de História, Língua Portuguesa e Artes, os professores promovem debates sobre
violência, empoderamento, autoafirmação,

práticas de exclusão,

políticas afirmativas,

cultura, a influência do povo africano na cultura do Brasil, dentre outros temas, que geram
debates e atividades pedagógicas que são apresentadas e discutidas em uma data
específica de culminância do projeto. Nesse dia, toda a comunidade escolar é convidada a
refletir sobre as contribuições de africanos e seus descendentes na formação da sociedade
brasileira, bem como sobre as violências e exclusões a que estas pessoas estão sujeitas.

62

Projeto GINCLASS
REGULAMENTO GERAL – 2019
CAPÍTULO 1 – DAS FINALIDADES
Artigo 1º - Este Regulamento dispõe sobre a organização da V GINCLASS do Centro de Ensino
Fundamental 18 de Ceilândia e foi elaborado pela Comissão Organizadora, instituída pela direção e
coordenação da escola. O mesmo poderá ser publicado na página oficial da escola, na internet.
Artigo 2º- A V GINCLASS do CEF 18 é uma atividade que visa propiciar ações que integram a
comunidade escolar através de atividades culturais, esportivas e lúdicas despertando o espírito de
competição, solidariedade, estimulando a integração, a confraternização e a cooperação entre os
alunos, conscientizando-os quanto ao zelo do patrimônio escolar.
Artigo 3º- V GINCLASS culminará com o III Arraiá do CEF 18 que será realizado no dia 06/julho de
2019, cujo tema será: BRASIL, mostra a sua cara!
CAPÍTULO 2 - DOS OBJETIVOS DA GINCANA
A gincana procura atender aos seguintes objetivos:
Artigo 4° - OBJETIVO GERAL:
Estimular e reforçar os eixos transversais apresentado no Currículo em Movimento que é: Educação
para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a
Sustentabilidade.
Artigo 5°- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Promover a integração entre estudantes, professores, funcionários, pais e comunidade,
oportunizando a integração entre escola, família e comunidade;
• Exercitar a solidariedade, respeitando uns aos outros;
• Desenvolver o espírito participativo com atitude positiva de modo a enriquecer a formação do
cidadão;
• Desenvolver conscientização dos aspectos culturais, ambientais e sociais;
• Desenvolver o potencial criativo, tendo em vista os mais variados tipos de arte como: música,
dança, poesia, linguagem corporal e desenho;
• Promover a aprendizagem e novos conhecimentos;
• Exercitar o espírito de liderança e motivação;
•Incentivar a prática de atividades físicas, reconhecendo-a como um elemento fundamental para a
qualidade de vida.
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CAPÍTULO 3 – DA ORGANIZAÇÃO
Artigo 6° - A V Ginclass está organizada da seguinte maneira: Uma Comissão Organizadora –
composta pela direção e coordenação; uma Comissão Organizadora dos jogos interclasse –
composta pelos professores de educação física;uma Comissão Julgadora – composta por jurados
convidados; uma Equipe de Apoio – composta pelos funcionários da escola; Professores e as
Equipes competidoras.
Artigo 7° - O regulamento geral da V GINCLASS foi elaborado e revisado pela Comissão
Organizadora.
Artigo 8° - A organização e realização dos jogos interclasse serão de responsabilidade dos
professores de Educação Física.
Artigo 9º - É de responsabilidade da Comissão Organizadora a divulgação do regulamento aos
Professores, da Comissão Julgadora e da Equipe de apoio.
Artigo 10° - São atribuições da Comissão Organizadora:
• Preparar o Regulamento e as tarefas a serem cumpridas, tais como: as tarefas surpresas, as de
conhecimentos e as tarefas especiais;
• Divulgar a gincana e seu cronograma em nome da escola;
• Orientar as equipes em relação às dúvidas na interpretação do regulamento;
• Convocar reuniões quando se fizerem necessárias;
• Estabelecer horários relacionados à execução do cronograma da gincana;
• Selecionar a equipe de jurados, que a priori, deverá ser formada por quatro integrantes;
• Apurar a pontuação, divulgando o resultado final do V Ginclass;
• Solucionar os casos omissos desse regulamento.

CAPÍTULO 4 - DAS RESPONSABILIDADES DOS PROFESSORES (CHEFE DE EQUIPE)
Artigo 11° - Incentivar a participação dos alunos, reafirmando o trabalho em equipe e o espírito
esportivo.
Artigo 12°- Divulgar o evento e manter sua equipe informada sobre as modalidades, regulamentos,
datas, horários, premiações.
Artigo 13°- Inscrever os alunos nas modalidades conforme o regulamento.
Artigo 14°- Organizar, orientar e acompanhar os alunos quanto à participação nos eventos e das
responsabilidades, fazendo sua equipe seguir as normas estipuladas.
Artigo 15º - Estar presente do momento das decisões e das estratégias traçadas pela equipe.
64

Artigo 16° - Fiscalizar e denunciar o não cumprimento das normas, buscando dialogar com a
Comissão Organizadora e orientando sempre o Capitão e o Vice-Capitão da equipe.
CAPÍTULO5 - DA COMISSÃO JULGADORA
Artigo 17° - Os nomes dos integrantes da comissão julgadora só serão divulgados no dia das
apresentações das provas.
Artigo 18°- São atribuições da Comissão Julgadora:
•
Avaliar toda atividade desenvolvida pelas equipes, atribuindo nota de acordo com o
julgamento dentro da pontuação pré-estabelecido para cada atividade;
•
Determinar a pontuação a ser retirada da equipe que cometer qualquer infração, dentro da
pontuação pré-estabelecido prevista nesse regulamento.
CAPÍTULO 6 - SOBRE A EQUIPE DE APOIO
Artigo 19°- Apoiar as Comissões competentes pela gincana no que diz respeito à limpeza e
conservação patrimonial.
CAPÍTULO 7 - DAS OBRIGAÇÕES DAS EQUIPES
Artigo 20º - São obrigações das equipes participantes:
§ Empenhar-se na execução das tarefas;
§ Respeitar e observar o presente regulamento.

Artigo 21° - Somente os representantes (capitão e vice - capitão) das equipes terão acesso à
Comissão Organizadora, para esclarecer dúvidas e solucionar conflitos.
Artigo 22º - Julgar e aplicar as penalidades previstas não é uma atribuição das equipes.
CAPÍTULO 8 – DA PARTICIPAÇÃO
Artigo 23° - O V GINCLASS é destinado aos alunos regularmente matriculados no Centro de Ensino
Fundamental 18 da Ceilândia.
Artigo 24º - O aluno participará das competições no seu turno de estudo, exceto casos especiais
previamente discutidos e autorizados pelos organizadores.
Artigo 25º - Dependendo das provas da gincana (aquelas que exigem maior desempenho físico, por
exemplo), a participação nesse caso é facultativa ao aluno. Porém, a pontuação que o aluno
ganhar nas disciplinas depende de sua participação e contribuição no trabalho em equipe.
Artigo 26° - As equipes são definidas pelas turmas as quais pertencem, sendo organizadas por
estados brasileiros e cores. As escolhas dos estados e das cores serão sorteadas na presença dos
professores, chefes de equipe.
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Artigo 27° - Tendo em vista o trabalho em equipe, como por exemplo: estar presente no momento
das provas, orientando, ajudando e torcendo pelos colegas, a participação é obrigatória; salvo os
casos em que o pai e/ou responsável, mediante uma justificativa plausível, impeça o aluno de
participar. Casos específicos estarão sujeitos à análise e aprovação por parte da Comissão
Organizadora. O responsável ficará ciente que a não participação acarretará prejuízo na avaliação
formativa do estudante.
Artigo 28° - Os jogadores do Futsal, Queimada e Basquete de rua contribuirão com uma taxa de R$
3,00 (três reais). O dinheiro arrecadado será para a compra das medalhas.
Artigo 29° - O estudante que a partir do dia 16/05 for suspenso não será autorizado a participar da V
GINCLASS.
Artigo 30° - A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela confecção de nenhum tipo de
identificação das equipes.
Artigo 31° - Os pais e ou responsáveis, bem como as demais pessoas da comunidade em geral só
poderão participar das tarefas quando solicitados, sendo comunicado previamente da sua presença
à Comissão Organizadora.
Artigo 32° - Todas as pessoas que participarem do evento estarão sujeitas às condições deste
Regulamento.
CAPÍTULO 9 - DA DATA E LOCAIS DE CUMPRIMENTO DAS TAREFAS
Artigo 33° - O local da gincana será nas dependências próprias da escola, salvo a prova de caráter
Especial (social), cujo local deverá ser comunicado com antecedência à Comissão Organizadora,
para que esta possa providenciar os documentos necessários (ofício, por exemplo), autorizando a
execução da prova.
Artigo 34° - A V GINCLASS terá seu início no dia 16/05 (tendo em vista o calendário previsto dos
dias letivos) sendo finalizada no dia 06/07, com a culminância do III Arraiá do CEF 18.
Artigo 35º - Em casos de flexibilidade do cronograma da gincana, por motivo de suspensão das aulas
(por orientação da SEEDF), um novo reajuste no calendário poderá ser feito, sendo comunicado aos
professores e às equipes participantes.
CAPÍTULO 10 - DAS PENALIDADES
As equipes poderão perder pontos nos casos de:
Artigo 36° - Ultrapassar o limite do tempo para iniciar e/ou concluir a tarefa.
Artigo 37° - Atrapalhar as equipes concorrentes por meio de qualquer artifício (inclusive barulho com
instrumentos). A equipe poderá perder todos os pontos referentes à respectiva tarefa.
Artigo 38° - Pichar, desenhar, riscar ou estragar mesas e cadeiras ou quaisquer instalações do
Patrimônio, bem como no local da gincana e etc, poderá acarretar a desclassificação da equipe ou
expulsão individual da gincana, ou perdas de pontos sem direito a recorrer, acarretando também nas
penalidades previstas no regimento interno do CEF 18.
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Artigo 39° - Comportamento inadequado ou antidesportivo, que fira este regulamento ou traga
prejuízo a imagem da escola ou a imagem do evento, ou que coloque em risco a sua integridade
física ou de outrem, acarretará na desclassificação da equipe ou expulsão individual da gincana sem
direito a recorrer, acarretando também nas penalidades previstas no regimento interno do CEF 18.
Artigo 40° - Não será permitido, inclusive durante as apresentações, o uso de roupas inadequadas
pelos participantes, tais como: roupas transparentes, com “barriga de fora”, minissaia, shortinhos
curtos, decotes e etc.
Artigo 41° - Serão exigidas honestidade e lealdade dos membros da equipe. O respeito entre os
componentes será de suma importância. Atitudes que firam esses princípios acarretará na aplicação
de penalidades.
Artigo 42° - Brigas ou discussões que perturbem a ordem e a segurança dos membros das equipes
ou de alunos e seus familiares, ou que comprometam o nome da escola, acarretará na
desclassificação da equipe ou expulsão individual da gincana sem direito a recorrer, acarretando
também nas penalidades previstas no regimento interno do CEF 18.
CAPÍTULO 11 - DA ARRECADAÇÃODE MATERIAIS
Artigo 43°- Todo material arrecadado, de gênero alimentício, será utilizado no dia do III Arraiá do CEF
18, cujo tema de 2019 é: Brasil, mostra a sua cara!
Artigo 44° - Não serão aceitos produtos com data de validades vencidas ou em mau estado de
conservação.
Artigo 45° - As datas e horários para a entrega dos alimentos, materiais do bazar e outros objetos
estão descritos no Anexo da lista de arrecadação.
Artigo 46°- As peças de roupas arrecadadas serão avaliadas e deverão estar em bons estados de
uso. As roupas serão utilizadas para a realização do bazar, que acontecerá no dia 06/07 de 2019.
Artigo 47°- Para cada peça de roupa em bom estado que o professor, Chefe de Equipe, trouxer,
serão atribuídos pontos para a equipe competidora. E a cada 30 peças de roupa que a equipe trouxer
para o bazar, sejam também sapatos ou objetos, a equipe receberá pontuação de tarefa cumprida.

CAPÍTULO 12 - DAS PROVAS E TAREFAS
Artigo 48° - O acompanhamento da execução das provas, bem como a avaliação e a atribuição dos
pontos, estarão sob a responsabilidade da Comissão Organizadora, Comissão Julgadora e os
Professores Chefes de Equipe conforme o regulamento.
Artigo 49°- As Orientações e Pontuações das provas previstas neste regulamento, estarão descritas,
também, no caderno de provas em anexo.
Artigo 50° - As provas e ou tarefas previstas neste regulamento são:
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Prova de Abertura: consiste na apresentação da equipe, mediante a coerência, criatividade e
organização, tendo em vista o Estado e a cor que estarão representando. As equipes que cumprirem
os requisitos discriminados no caderno de provas serão pontuadas

Prova Relâmpago, ou Prova Surpresa: consistem em provas mais simples, com um prazo de
tempo mais curto, sendo realizadas no intervalo dos respectivos turnos e/ou em momentos
específicos durante as aulas. Nessa prova, a equipe competidora também poderá ser testada por
meio de conhecimentos específicos sobre os Estados que estão representados. As características
das provas serão anunciadas no momento de sua execução.

Prova #tamojunto: Os alunos serão submetidos a uma avaliação interdisciplinar em um dia
definido da Semana de Avaliação de Diagnose do 2° Bimestre. Por sorteio, escolheremos 12
números da chamada para servir de média da turma/equipe. As três primeiras colocadas serão
pontuadas (matutino). O vespertino optou por uma avaliação interdisciplinar, com um tema
transversal a ser definido e as equipes serão pontuadas em 1º, 2º e 3º de acordo com a média da
turma.

Prova Colher de Pau: Essa prova acontecerá em duas etapas. Cada equipe escolherá 2 alunos
para participar dessa prova. Na primeira etapa, em data a ser definida, os alunos com autorização
prévia dos responsáveis, irá a empresa Instituto Mix, horário a ser definido, para receber instruções
e orientações de pessoas qualificadas na área de gastronomia, serão dois encontros. Na segunda
etapa nas dependências da escola com dia também a ser definido, os alunos de cada equipe
prepararão um prato típico do Estado ao qual representa que serão degustados por jurados
especialistas. Serão pontuadas as três primeiras turmas vencedoras.
Prova Passa ou Repassa: consiste em um jogo de perguntas e respostas, mediante uma
perspectiva interdisciplinar do conhecimento.

Prova Soletrando: consiste em um jogo de soletração de palavras da Língua Portuguesa.
Prova Especial: uma prova de caráter social, sendo observadas a criatividade e a ética da equipe.
Ao observar uma determinada realidade, cada equipe deverá escolher uma forma de ajudar e
contribuir para uma determinada situação. Locais como os centros de saúde, orfanatos, a vizinhança
da escola, ou até mesmo a própria escola poderão ser contemplados para a realização da prova.
Sensibilidade, conscientização e criatividade serão avaliadas. A execução dessa prova deverá ser
registrada por meio da fotografia e/ou vídeo, ou documentos comprobatórios da execução dessa
atividade.

Prova de Conservação, limpeza e ordem da escola: manutenção da limpeza e conservação
do patrimônio escolar.

Prova de Caracterização: Cada equipe se caracterizará e se organizará de acordo com o Estado
o qual representa. Tarefa cumprida.

Prova de Arrecadação de Material para o III Arraiá e arrecadação de material para o
Bazar: Cada equipe se dedicará a conseguir os materiais necessários, sendo entregues para os
professores/chefes de equipe, que por sua vez entregarão para a Comissão Organizadora, em data
e horário previsto no caderno de provas.
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Prova de Talentos: Os alunos serão convidados a compartilhar seus talentos, tendo em vista sua
linguagem artística e cultural (música, desenho, peça teatral, coreografia, etc). As modalidades
de dança e música serão avaliadas pela Comissão Organizadora previamente, tendo em vista os
aspectos da “movimentação corporal” e conteúdo da letra, respectivamente. Outras linguagens e
expressões artísticas também serão avaliadas pela Comissão Organizadora previamente e o Artigo
40º deste regulamento deverá ser observado.

Prova da Paródia ou Cordel: As equipes farão uma paródia com qualquer ritmo musical
envolvendo o tema: ÉTICA E CIDADANIA”, “PRECONCEITO” ou a temática do nosso Arraiá:
“BRASIL, mostra a sua cara”.Caso a equipe necessite utilizar CD (ou outra mídia), deverá ser
entregue 1 dia antes a Comissão Organizadora. A equipe que não entregar, a apresentação ficará
sem este recurso. Será analisada a criatividade e a originalidade da paródia. Vale lembrar que
qualquer apologia a drogas, sexo ou violência e vestimenta inadequada a equipe sofrerá punições,
analisadas pela Comissão Organizadora e a prova anulada. O tempo máximo para a realização
dessa prova serão de 3 minutos.

Você Merece: As equipes deverão homenagear qualquer personagem que represente o seu
Estado, orientado pelo professor chefe de equipe. Caso a equipe necessite utilizar CD (ou outra
mídia), deverá ser entregue 1 dia antes a Comissão Organizadora. A equipe que não entregar, a
apresentação ficará sem este recurso. Será analisado a criatividade e a originalidade da
apresentação. Vale lembrar que qualquer apologia a drogas, sexo ou violência e vestimenta
inadequada a equipe sofrerá punições, analisadas pela Comissão Organizadora e a prova anulada.
O tempo máximo para a realização dessa prova serão de 3 minutos.
Jogos Interclasse: Consiste na participação da prática de esportes e organização das equipes para
os jogos de competição. Para a prática de esportes será necessária a autorização dos responsáveis
pelos alunos participantes, assim, cada Chefe de Equipe será o responsável por informar, enviar e
receber a autorização dos alunos, sendo repassadas para a Comissão Organizadora dos jogos. As
regras de cada jogo deverão ser observadas pelos competidores e os demais alunos deverão se
organizar por meio de torcidas.
CAPITULO 13 -DA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES
Artigo 51° - As Equipes vencedoras serão aquelas que somarem os maiores números de pontos,
respectivamente em 1º, 2º e 3º lugares.
Artigo 52° - O prêmio da equipe vencedora, em seus respectivos turnos, será discutido e analisado
entre os componentes da Comissão Organizadora e dos Chefes de Equipe.
CAPÍTULO 14 - DA CULMINÂNCIA DO V GINCLASS
Artigo 53º - A Culminância do V GINCLASS acontecerá por meio da realização do III Arraiá do CEF
18.
Artigo 54º - O III Arraiá é um evento que acontece nas dependências da escola, sendo aberto para o
público em geral.
Artigo 55º - A escola será preparada e ornamentada para receber o III Arraiá tendo em vista os
aspectos e visualidades dos estados brasileiros, assim, as figuras do cangaceiro, a literatura de
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cordel ou seja, as culturas específicas de cada Estado poderão ser exploradas.Toda a comunidade
escolar deverá estar envolvida na organização do III Arraiá do CEF 18.
Artigo 56º - A temática do evento é “Brasil, mostra a sua cara!”, sendo importante ressaltar que
essa festividade possui uma perspectiva estritamente pedagógica e cultural. Busca-se, sob tais
aspectos, trabalhar junto aos alunos a regionalidade específica do nosso país, reafirmando valores
bem como a diversidade própria do nosso Brasil.
CAPITULO 15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 57º - A participação na V GINCLASS implica, necessariamente, na ciência integral e
irrevogável de todos os termos, condições e cláusulas do presente regulamento.
Artigo 58º - Não serão aceitas alegações de desconhecimento deste documento, já que será dada a
necessária e suficiente publicidade do mesmo, com o apoio imperioso das equipes.
Comissão Organizadora
ANEXO
As informações contidas neste anexo anualmente são submetidas a análise e avaliação por parte
dos professores de Educação Física. Desse modo as orientações, aqui apresentadas, poderão sofrer
alterações. As mudanças, que porventura acontecerão, serão repassadas para os professores,
Chefes de Equipe, e para as equipes competidoras em momento oportuno, sem prejuízos no
andamento dos jogos.
________________________________________________________________________
JOGOS INTERCLASSE
CAPÍTULO 1 – DAS MODALIDADES E DAS CATEGORIAS ESPORTIVAS
Artigo 1º - Seguem as atividades, de caráter esportivo, a serem desenvolvidas durante oV
GINCLASS: futsal, queimada, xadrez, dama, cabo de guerra, atletismo, street (basquete), bola ao
alvo, túnel, preencher a vasilha
CAPÍTULO 2 – DO FUTSAL
Artigo 2º - As regras oficiais de futsal serão seguidas com as seguintes adaptações:
•

Um tempo de 10 minutos corridos com cinco minutos de intervalo para o começo de outro
jogo.
• Número mínimo de 04 atletas para começar a partida.
• Máximo 12 integrantes por equipe

Artigo 3° - É obrigatório o uso do uniforme completo: camisas numeradas e da mesma cor, meiões e
calções da mesma tonalidade. Não será permitido o uso de tênis com travas no solado.
Artigo 4° - O campeonato será realizado no sistema eliminatório simples(mata – mata).
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Artigo 5° - O desempate, no sistema eliminatório simples, será feito através de cobrança de pênaltis,
um para cada time, até acontecer uma vantagem no marcador.
Artigo 6° - Das penalidades com cartões:
• Quando o atleta acumular 02 (dois) cartões amarelos, estará automaticamente suspenso do
próximo jogo; ocorrendo outra série de 02 (dois) cartões amarelos, o atleta
estará automaticamente suspenso dos 02 (dois) próximos jogos, acrescentando-se, acada nova série
de 02 (dois) cartões amarelos, um jogo de suspensão à sua penalidade.
•O controle de cartões será de responsabilidade das equipes.
•Será proibido o uso de palavrões no decorrer da partida, ao qual será penalizado com
advertência verbal na primeira ocorrência e na segunda ocorrência com cartão amarelo.
Artigo 7°- Os casos omissos serão resolvidos pelos professores de Educação Física e pela Direção
Pedagógica.
CAPÍTULO 3 – DA QUEIMADA
Artigo 8º - Número de atletas por equipe: Máximo 12 e mínimo 6.
Artigo 9º - Cada equipe poderá iniciar o jogo com, no mínimo 06 atletas; porém, para efeito de número
e tempo de jogo, as que faltarem não poderão integrar a equipe como titulares, no jogo em
andamento, caso cheguem com atraso. Cabe a cada equipe decidir se joga com o número máximo
ou mínimo de atletas.
Artigo 10º - O campeonato será realizado no sistema eliminatório simples (mata – mata).
Artigo 11º - Uma atleta substituta poderá entrar no jogo caso alguém da equipe fique impossibilitada
de continuar a partida. Nesse caso, ocupará a mesma situação da jogadora que substituiu, em campo
ou “queimada”.
Artigo 12º - A atleta substituta poderá entrar no início dos jogos seguintes de sua equipe, na condição
de titular.
Artigo 13º - Início do jogo: sorteio, com escolha de campo ou bola.
Artigo 14º - A atleta será considerada queimada quando a bola tocar alguma parte de seu corpo,
cabelo ou objeto em contato com o corpo, e se a atleta, companheira de equipe ou adversária, não
dominar a bola segurando-a nas mãos antes que ela toque o solo, objetos da quadra ou pessoas
fora de jogo.
Artigo 15º - Uma ou mais atletas poderão ser consideradas queimadas se a bola as atingir em
sequência e tocar o solo, objetos da quadra ou pessoas fora do jogo, antes que alguém a domine.
Artigo 16º - A atleta sai dos limites da quadra quando: entra em contato com o solo, fora das linhas
de seu campo, sejam elas as linhas laterais, de frente ou de fundo, com um ou os dois pés totalmente,
mãos ou outra parte do corpo.
71

Artigo 17º - Quando a bola sair da quadra, lançada por uma atleta de uma das equipes, a posse de
bola será da guarda-campo contrária.
Artigo 18º - O jogo será disputado no sistema de melhor de dois sets vencedores de, no máximo, 10
minutos corridos cada.
Artigo 19º - Em caso de empate no final de 15 minutos, haverá prorrogação, sem tempo determinado,
até que uma atleta de uma das equipes seja “queimada” e, imediatamente encerra-se o jogo.
Artigo 20º - A equipe que tiver uma ou mais de suas atletas impossibilitas de continuar a partida e
não tiver substitutas, não terá direito a “vidas” e as mesmas serão consideradas “queimadas”.
Artigo 21º - Todas as atletas já começam o jogo queimando as adversárias, menos os guardacampos.
Artigo 22º - A bola poderá ser cruzada ou arremessada em qualquer sentido.
Artigo 23º - As linhas demarcatórias da quadra não fazem parte da mesma, portanto, pisar nas linhas
ao arremessar a bola será considerado invasão e a posse de bolaserá revertida para a equipe
adversária.
Artigo 24º - Será permitido o arremesso de bola “rodada”.
Artigo 25º - As equipes deverão usar camisetas de cor uniforme, tênis apropriado para prática
desportiva e bermuda ou short da mesma cor(exceto jeans).
Artigo 26º - Haverá tolerância de 10 (dez) minutos de atraso apenas para a primeirapartida do dia ou
do turno.
Artigo 27º - Constituir-se-á campo ou território de uma equipe o seu quadrado de 9x9 m de um dos
lados da quadra e o fundo da quadra adversária.
Artigo 28º - O jogador “queimado” deverá ir para o “a área dos queimados”, não podendo, sob
hipótese alguma, enviar outro jogador em seu lugar.
Artigo 29º - O jogador que sair dos limites da quadra para fugir de ser “queimado” seráconsiderado
queimado pelo árbitro, ainda que não tenha sido atingido pela bola.
Artigo 29º - Toda invasão de quadra será punida com a inversão de bola.
Artigo 30º - Somente serão permitidas três bolas cruzadas, sem a intenção de queimar jogadora
adversária. A quarta bola cruzada será considerada jogo passivo,penalizado com a inversão da
posse de bola.
Artigo 31º - Apenas o árbitro poderá interromper a partida.
Artigo 32º - Os casos omissos serão resolvidos pelos professores de Educação Física e pela
Comissão Organizadora.
Artigo 33º - é permitido a cada time ter um máximo de 02 (dois) integrantes do sexo masculino
CAPÍTULO 4- DO XADREZ
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Artigo 34º - Eliminatória simples, com três participantes por turma.
Artigo 35º - Pontuação 2 pontos por vitória.
Artigo 36º - As regras são as do xadrez oficial.
Artigo 37º - Silêncio absoluto no local da prova, risco de eliminação.
CAPÍTULO 5 – DA DAMA
Artigo 38º - Eliminatória simples, com três participantes por turma;
Artigo 39º - Pontuação 2 pontos por vitória.
Artigo 40º - As regras são as da dama oficial.
Artigo 41º - Silêncio absoluto no local da prova, risco de eliminação.
CAPÍTULO 6 – CABO DE GUERRA
Artigo 42º - Máximo de 08 participantes, sendo 04 (quatro) meninos e 04 (quatro) meninas sem
exceção;
Artigo 43º - Eliminatória simples;
Artigo 44º - Os competidores são alinhados ao longo do cabo (de aproximadamente 10 cm de
circunferência). Ao centro, entre os dois grupos, há uma linha central. O cabo é marcado em seu
ponto central e em dois outros pontos distantes quatro metros de seu centro.

Artigo 45º - Os dois times iniciam a competição com a marca central do cabo, um de cada
lado da linha central. Iniciada a disputa, cada equipe tem que por objetivo e puxar o grupo
rival de modo a fazê-lo cruzar a linha central com sua marca de quatro metros do cabo.
Outra maneira de vencer a disputa é forçando o adversário a cometer uma falta, como
acontece quando um adversário escorrega e cai no chão.
CAPÍTULO 7– DA ÉPOCA E DOS LOCAIS
Artigo 46º - Os jogos serão disputados no período de 01 a 04 de julho de 2019.
Artigo 47º - Os jogos acontecerão nas dependências esportivas do CEF 18.
Artigo 48º - Só acontecerá disputa quando a modalidade ou categoria tiver, no mínimo, duas equipes
inscritas.
Artigo 49º - Os atletas comparecerão nos locais de competição devidamente uniformizados.
Artigo 50º- Haverá tolerância de 10 minutos para a primeira partida da rodada, e as partidas
subsequentes acontecerão no horário marcado ou ao término da anterior.
CAPÍTULO 8 – DAS INSCRIÇÕES
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Artigo 51º - As inscrições serão feitas com a participação do Professor Chefe de Equipe no
preenchimento do formulário próprio no período de 04 a 14 de junho de 2019.
Artigo 52º - Será cobrado uma taxa de R$ 3,00 por atleta (Futsal, queimada) e R$2,00 para as outras
modalidades.
CAPÍTULO 9 – DA PREMIAÇÃO
Artigo 53º - A premiação será feita por categoria e turno (matutino e vespertino).
Artigo 54º - A premiação dos jogos (medalhas) ocorrerá no dia 05 de julho de 2018.
Artigo 55º - Serão premiados os 1º,2º e 3° lugares do futsal, queimada e cabo de guerra.
CAPÍTULO 10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 56º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora dos
Jogos.

Artigo 57º - Em caso de queda de energia elétrica, ou qualquer desajuste de ordem natural,
ou a ocorrência de algum problema com o equipamento (vídeo game e/ou televisor) durante
o torneio, a partida será reiniciada ou, se for o caso, anulada (sem prejuízo para as equipes).
Artigo 58º - Em caso de erro técnico, os participantes terão o direito a uma nova partida;
Artigo 59º - Proibido pausar o jogo, salvo em casos de comum acordo entre os jogadores e
devidamente informado ao professor fiscal.
Artigo 60º - Não serão tolerados comportamentos antidesportivos, gozações,
comemorações exageradas ou quaisquer tipos de provocações entre os participantes. Na
ocorrência desses fatos, o participante será advertido verbalmente. No caso de reincidência,
o participante poderá até mesmo ser desclassificado do torneio, sem direito às reclamações.
Artigo 61º - Cada equipe levará para os jogos o seu material esportivo.
Artigo 62º - A Comissão Disciplinar, formada pela Direção Pedagógica, Orientação Educacional,
Coordenação Pedagógica do Ensino Fundamental e pelos professores de Educação Física, decidirá
sobre punições em casos de atitudes agressivas e anti desportivas.
Artigo 63º - As punições disciplinares serão baseadas no regimento escolar do Centro de Ensino
Fundamental 18 e nas normas específicas de competição contidas neste regulamento.
Artigo 64º - O atleta expulso de uma partida estará automaticamente suspenso da próxima partida,
podendo ainda sofrer punições da comissão disciplinar.
Artigo 65º - Todos os participantes dos jogos serão considerados conhecedores das leis esportivas,
das normas de competição e das disposições contidas neste regulamento.
Artigo 66º - Qualquer alteração de norma ou regra de competição acontecerá somente na reunião
técnica, não sendo possíveis alterações posteriores.
Artigo 67º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização geral.
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Artigo 68º - As equipes não poderão ter técnicos durante as partidas, e os desentendimentos serão
mediados pelo professor responsável pela atividade.
Artigo 69º- Caso não haja acordo entre os alunos envolvidos na partida, fica convencionado que cada
atleta deverá jogar pelo menos um período.
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