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APRESENTAÇÃO
A comunidade escolar do Centro de Ensino Fundamental Telebrasília entende a
Proposta Pedagógica como um processo constituído de objetivos e meios, que necessitará
ser permanentemente revisto a partir das ações cotidianas, da reflexão e do diálogo.
Construído passo a passo, por meio da interdisciplinaridade e da contextualização, objetiva
uma aprendizagem de qualidade, e consequentemente melhoria nos índices de avaliação,
onde o educando seja agente transformador da realidade.
Vislumbra-se a Proposta Pedagógica como eixo central do trabalho na escola, ao
criar oportunidades para a tomada de decisão e ao assumir uma postura crítica e formadora
de consciência, objetivando a construção de valores através de ações.
A necessidade de que a educação trabalhe a formação ética do educando está cada
vez mais evidente. A escola deve assumir-se como um espaço de vivência e de discussão
dos princípios éticos e políticos. A escola deve ser um espaço social privilegiado na
construção dos significados necessários e constituintes de toda e qualquer ação de
cidadania, promovendo discussões sobre a dignidade do ser humano, o reconhecimento
da identidade própria e do outro, a autonomia, a responsabilidade, o respeito, a
solidariedade e a busca da verdade.
Pensando assim, o conjunto das proposições aqui expressas procura promover a
valorização do conhecimento acadêmico, respeitar as diversidades culturais, étnicas,
sociais, afetivas, de gênero, religiosas e políticas, observadas na comunidade escolar do
CEF TELEBRASÍLIA, à luz do que preconiza o Currículo em Movimento da SEE/DF.
A organização escolar pressupõe a construção de uma Proposta Pedagógico que
deve ser permeado por princípios que permitam a formação integral do educando,
garantindo “as aprendizagens a partir da democratização dos saberes em uma perspectiva
de inclusão de todos, respeitando e valorizando as diferenças socioculturais, afetivas,
subjetivas, físicas, cognitivas entre outras.” (Currículo em Movimento – SEE/DF, 2013).
Nesse sentido, o presente documento buscou contemplar as necessidades da
comunidade escolar: servidores, alunos e pais/responsáveis por meio de uma organização
pedagógica que possa garantir aos estudantes o direito às aprendizagens, com o
compromisso articulado com todos os atores que vivenciam o trabalho de construção do
conhecimento e suas dimensões humanas.
A elaboração da Proposta Pedagógico teve início com esclarecimentos e orientações
sobre a legislação vigente, pareceres e estudo do Currículo em Movimento, em reuniões
coletivas com a participação de direção, supervisão, docentes, orientadores, Serviços
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Especializados de Apoio à Aprendizagem, sala de recursos, Sala de Apoio, servidores da
carreira assistência e Conselho Escolar. Na oportunidade, além de definir o trabalho com
os eixos transversais do Currículo em Movimento – Educação para a Diversidade,
Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade
– foram construídos os planos de ação e a própria Proposta Pedagógica.
Nesse direcionamento, a escola compreende que um trabalho com essas
perspectivas possibilita um compromisso articulado com todos os envolvidos, no sentido de
alcançar os objetivos propostos, uma vez que está pautado na busca da valorização do
conhecimento, do respeito às diversidades e promoção da cidadania.
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HISTORICIDADE DA ESCOLA
A comunidade atendida por esta Instituição Educacional está originalmente situada
no Riacho Fundo I. A localidade é conhecida como Bairro Telebrasília por se tratar de uma
comunidade formada por ex-moradores do antigo “acampamento da Telebrasília”, invasão
surgida em 1956, no Setor de Clubes Esportivos Sul. Em 1990, foi dado o primeiro parecer
contrário à fixação do acampamento às margens do Lago Paranoá, pela Procuradoria Geral
do Distrito Federal. A partir de então, começou a disputa judicial para remoção dos
moradores. Em 1993, teve início a remoção. Nessa época, foram cadastrados 801 lotes no
Riacho Fundo I e até 1994, 664 famílias foram removidas para o Bairro Telebrasília, criado
nesta Região Administrativa.
O Centro de Ensino Fundamental Telebrasília, localizado na QN 01 do Riacho Fundo
I, foi inaugurado em 24 de agosto de 1994, pelo então Governador do Distrito Federal, Sr.
Joaquim Domingos Roriz, em caráter provisório. Dez salas de aulas foram construídas em
lata, e outras quatro em alvenaria. Mesmo em caráter provisório, a Instituição de Ensino
funcionou com tais instalações até agosto de 2007, quando o Governador José Roberto
Arruda autorizou o início da obra de reconstrução da Escola. A partir dessa data, o CEF
Telebrasília passou a funcionar provisoriamente nas instalações do CAIC Juscelino
Kubitschek de Oliveira no Núcleo Bandeirante. A entrega da nova escola ocorreu em 19 de
julho de 2008, em cerimônia com a presença de autoridades do Distrito Federal e da cidade
do Riacho Fundo I.
No início de 2013, em atendimento à solicitação da comunidade escolar, a Equipe
Gestora empreendeu a primeira grande reforma no prédio, realizando a pintura de todo o
estabelecimento, a reestruturação das ferragens e a instalação de câmeras de segurança
para o controle de entrada e saída dos alunos, aplicando os recursos oriundos do PDAF.
Essa operação se repetiu em janeiro/fevereiro de 2016, tendo como recursos a mesma
fonte.
Em 18 de maio de 2018 foi inaugurada a quadra poliesportiva coberta realizada
através de recursos provenientes de emenda parlamentar. Em novembro do mesmo ano
foi iniciada a manutenção e pintura deste centro de ensino com recursos da Secretaria de
Estado de Educação sendo finalizada em janeiro de 2019.
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IDENTIFICAÇÃO
 Mantenedora
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
 Nome da Instituição Educacional
Centro de Ensino Fundamental Telebrasília
 CNPJ
01.921.948/0001-42
 Localização
QN 01 Praça Central – Lotes 01/02 Área Especial – Riacho Fundo I/DF
CEP 71805-132
 Telefones
3901-7953 / 3901-7954
 Aspectos Legais
 Data da criação da Instituição Educacional: 24/08/1994
 Data da reconstrução:
 Início da obra: 24 de setembro de 2007
 Término da obra: 19 de julho de 2008
 Data da 1ª reforma:


15/01/2013 a 20/02/2013

 Data da 2ª reforma:


25/01/2016 a 29/02/2016

 Data da 3ª reforma:


Novembro de 2018 a janeiro de 2019

 Níveis de Ensino/Etapas/Modalidades
O Ensino Fundamental possui a sua organização em anos, em atendimento à Lei nº.
11.274, de 06 de fevereiro de 2006.A escola atende do 1º ao 9º ano com organização em
ciclos.
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 Quantitativo de Alunos
 Por turno


Matutino: 514 alunos, Anos Iniciais

 Vespertino: 662 alunos, Anos Finais do Ensino Fundamental.
 Por Ano


1º ano: 72 alunos (03 turmas)



2º ano: 90 alunos (04 turmas)



3º ano: 123 alunos (05 turmas)



4º ano: 118 alunos (05 turmas)



5ºano: 111 alunos (05 turmas)



6ºano: 91 alunos (03 turmas)



7º ano: 250 alunos (09 turmas)



8º ano: 238 alunos (08 turmas)



9º ano: 83 alunos (02 turmas)

Total: 1.176 alunos.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
 Recursos Físicos:


22 salas de aula;



01 sala de vídeo que, atualmente, é utilizada como sala de aula;



01 sala para supervisão pedagógica;



01 sala para apoio à direção



01 sala para a direção da escola;



01 sala para vice direção



01 sala para coordenadores;



01 sala para a supervisão administrativa;



01 sala de Professores com 01 copa;



01 sala para Coordenação Pedagógica;



01 sala para a Equipe de Atendimento/Apoio à Aprendizagem;



01 Sala de Recursos/SAA;



01 sala para o Serviço de Orientação Educacional – SOE;
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01 sala para biblioteca/leitura;



01 depósito para o material de Educação Física;



01 sala para Mecanografia e armazenamento de material pedagógico;



01 depósito para bens de patrimônio e materiais diversos;



01 sala para os Auxiliares com 02 banheiros e um depósito;



01 Secretaria com 01 depósito para Passivo de secretaria e direção;



01 Laboratório de Informática;



01 Cozinha com depósito;

Recursos Humanos – O quadro de servidores é formado por:


01 Diretora;



01 Vice-Diretor;



02 Supervisores;



01 Chefe de Secretaria;



04 Coordenadoras Pedagógicas;



13 Professores readaptados ou em restrição, desempenhando funções de apoio ou
desenvolvendo projetos;



29 Professores efetivos (regentes);



16 Professores em Contrato Temporário;



01 Especialista em Educação Básica (Orientador Educacional);



01 pedagogo do SEAA;



01 pedagogo do SAA;



02 Professor de Sala de Recursos;



12 Carreira Assistência à Educação;



08 Educadores voluntários Sociais;



02 Professores - Sala de Leitura (Readaptados);02 servidores carreira assistência.



02 Professores - Laboratório de Informática (Readaptados/Restrição);



05 Professores – Sala de Apoio à Direção (Readaptados)



Conselho escolar eleito conforme legislação vigente:

Terceirizados


10 funcionários da empresa Juiz de Fora (serviços gerais);



04 funcionários da empresa G6 (vigilância e segurança);



06 funcionários da empresa G&E (auxiliar de copa e cozinha).
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 Recursos Financeiros
A escola conta com recursos financeiros provenientes do Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF e a partir de 2016 também conta
com verba oriunda do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Os recursos
financeiros serão utilizados em conformidade com as necessidades da escola, em
consonância com a legislação vigente e o disposto na Proposta Pedagógica/2019.
O Conselho Escolar será convocado sempre que houver necessidade de aplicar as
verbas com vistas a geri-las, segundo os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência.
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
O CEF Telebrasília está situado numa comunidade de classe média baixa no Riacho
Fundo, entretanto, atende às comunidades do Areal, ADE, Sucupira, Colônia Agrícola
Kanegae, Placa das Mercedes, Arniqueiras, e, pontualmente, Valparaiso, Gama,
Samambaia, Ceilândia, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2.
A maioria das famílias pertencentes a tais comunidades é de baixa renda.
Na discussão sobre o diagnóstico da escola foi colocada a dificuldade sobre a
movimentação de aluno durante todo ano, ou seja, a escola tem a característica de receber
alunos novos, sempre, em qualquer época do ano, e em sua maioria, com falta de prérequisito e defasagem idade/ano, o que dificulta o trabalho pedagógico e repercute nos
nossos índices. Outra característica observada é o baixo envolvimento da família na vida
escolar de nossos alunos, que suscitou a vontade do grupo em incluir estratégias no plano
de ação da escola para minimizar essa situação.
Os problemas vivenciados na escola são retrato da crise de valores éticos e morais,
sem precedentes, pela qual passa a nossa sociedade. Mas percebemos que o grande
número de alunos em sala de aula e, portanto, na escola, nos leva a enfrentar sérias
situações de indisciplina. Para minimizá-las, precisamos de algumas estratégias para dar
continuidade à reestruturação e organização escolar iniciada no ano letivo de 2012 e 2013,
e que, segundo os professores e comunidade, já houve uma melhora significativa no
andamento do cotidiano da escola. Ressaltamos ainda que a comunidade na qual a escola
está inserida favorece às crianças e jovens grande vulnerabilidade ao uso de drogas lícitas
e ilícitas.
Por tratar-se de uma IE inclusiva, atendemos alunos com necessidades
educacionais especiais e transtornos funcionais.
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Nossos índices do SAEB(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica)
apresentam uma evolução significativa, comparando a escola com ela mesma, de acordo
com o documento “Desempenho da sua escola na Prova Brasil – 2017:
ANOS INICIAIS

ANOS FINAIS

2005

4,5

----------

2007

3,8

4,0

2009

5,5

3,5

2011

5,5

3,8

2013

5,6

4,6

2015

6,2

5,2

2017

6,5

5,9

FONTE: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=8794868
Em síntese, temos hoje uma escola com escassez de recursos humanos em
algumas áreas, inadequação e falta de espaço físico para desenvolvimento de atividades
escolares complementares ao trabalho pedagógico e ao atendimento aos alunos ANEE
que estão em turmas lotadas, sem a devida redução prevista em lei, causada, em parte,
devido à data precoce de elaboração de estratégia de matrícula e o recebimento tardio do
diagnóstico dos alunos. Temos excesso de alunos em sala de aula, além de atraso na
liberação de verbas públicas para investimento na qualidade da educação.
No entanto, após a reestruturação e a organização pedagógica elaborada no início
do ano letivo de 2012/2013, estamos conseguindo o envolvimento de toda a comunidade
escolar com vistas a excelência do ensino.

GESTÃO ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA
A Lei assegura que a escola deve ser democrática, ou seja, deve ser por todos e
para todos. Essa expectativa quanto ao que a escola deve e pode fazer reflete a
necessidade de uma gestão administrativa que atenda aos mais diversos anseios sociais e
contemple o disposto na norma. Esta UPE é uma instituição que abriga o cuidado com o
cumprimento da norma, o interesse em garantir o padrão de qualidade de ensino e o
aproveitamento de experiências educacionais, dos recursos financeiros, dos recursos
humanos, dos recursos materiais e da atuação do Conselho Escolar. Essa autonomia é
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mais que uma diretriz; trata-se do cumprimento da LEI Nº 4.751, DE 7 DE FEVEREIRO DE
2012, que versa sobre o sistema de ensino e a gestão democrática nas escolas públicas
do Distrito Federal.
No que se refere aos recursos financeiros, a política desta gestão é administrar de
forma transparente a aplicação de tais recursos, conforme deliberação e fiscalização do
Conselho Escolar e demais participantes da comunidade escolar. A princípio, as finanças,
de maneira geral, serão submetidas ao Conselho, assim como as necessidades da escola
a fim de que a entidade delibere sobre a pauta.
Quanto aos recursos humanos, esta gestão procederá à valorização da
sensibilidade, da igualdade e da identidade que são três princípios éticos que inspiram a
Constituição Federal e a LDB. Em respeito a esses princípios esta equipe gestora pretende
ser coerente com as políticas administrativas e pedagógicas a serem desenvolvidas neste
UPE a fim de incorporar e reconhecer os direitos humanos e o exercício dos direitos e
deveres da cidadania, como fundamento para a otimização dos referidos recursos.
O Conselho Escolar será a entidade que atuará diretamente na definição das metas
relacionadas aos recursos financeiros, humanos e materiais. Entidade essa que se
encontra formada nesta UPE e em atuação. Além de gerir os recursos supracitados o
Conselho Escolar atuará diretamente, quando necessário, por meio de convocação, seja
pré-agendada ou de caráter extraordinário nas decisões de cunho político-pedagógico.
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FUNÇÃO SOCIAL

O Centro de Ensino Fundamental Telebrasília do Riacho Fundo I tem como missão
atuar efetivamente para o desenvolvimento integral do educando no que se refere à
valorização do conhecimento acadêmico, ao respeito às diversidades culturais, étnicas,
sociais, afetivas, de gênero, religiosas e políticas e à formação ética e moral do indivíduo,
além da construção de uma consciência ambiental calcada na sustentabilidade.
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PRINCÍPIOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA

A base norteadora desta Instituição Educacional orienta projetos e planejamentos
para a formação integral humana, sendo definida em consonância com os fins e princípios
que fundamentam a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, o Projeto Político Pedagógico da SEE/DF e o Currículo em Movimento da
SEE/DF. Defendemos uma prática educativa fundamentada numa concepção crítica das
relações existentes entre comunidade e educação de forma que todos os membros da
respectiva comunidade desejam e se sintam motivados a implementar uma prática
educativa transformadora e participativa, centrada na construção de valores, do saber, do
conhecimento e na aprendizagem. É o aluno, por meio da convivência escolar, que
aprimora e amplia seus valores éticos, morais e afetivos.

1. Princípios Éticos
O desenvolvimento harmonioso do ser humano será considerado em suas
dimensões física, social, emocional, cultural e cognitiva nas relações individuais, civis e
sociais. Serão resgatados valores éticos, afetivos, sociais e culturais por meio da
elaboração conjunta de um código de conduta construído com a participação de
representantes da comunidade escolar. Da mesma forma será estimulada a autonomia no
que tange a responsabilidade, a solidariedade e o respeito ao próximo, ao bem comum e à
dignidade humana.
Este Centro de Ensino Fundamental entende que, para falar em princípios éticos
com seus alunos é necessário garantir as aprendizagens significantes para a formação
de cidadãos críticos, participativos, conscientes de seus direitos e deveres, e capazes de
atuar na sociedade em que vivem com dignidade, responsabilidade e competência. Essa
educação de qualidade só é possível se construída coletivamente buscando soluções para
os conflitos gerados como, a violência na escola, a discriminação e o preconceito que
contribuem em grande medida para o crescente aumento da evasão escolar e da
repetência.
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2. Princípios Políticos
A participação ativa e consciente no fazer educacional servirá como estímulo à
prática democrática para o exercício pleno da cidadania. A proposta é oportunizar aos
alunos o conhecimento de seus direitos e deveres que levarão à prática cidadã de respeitar
a diversidade, as relações de gênero, a liberdade de crenças religiosas entre outras,
desenvolvendo Projetos Diversificados tais como: Ética e Cidadania, Artes e Prática
desportiva com participação efetiva nos Jogos Interclasse e Interescolares, Leitura,
interpretação e produção de texto, bem como a Sustentabilidade e Meio Ambiente.
A educação é o fator de desenvolvimento da cidadania que fundamenta e amplia a
vivência da democracia num país tão rico em contrastes, ambiguidades e contradições. A
aprendizagem na forma interdisciplinar e a construção de valores constituem assuntos
fundamentais dessa proposta pedagógica.
O CEF Telebrasília contribuirá para que as ações educativas aconteçam de forma
sistematizada, tendo como suporte projetos/estratégias que sirvam de referenciais para o
atendimento das necessidades diagnosticadas pela escola: baixo rendimento, repetência,
distorção idade/ano, evasão, entre outros.
3. Princípios Epistemológicos
Serão enfocadas as relações humanas, a flexibilidade teórico-metodológica, a
percepção e a aceitação do pluralismo de ideias com vista à vivência contínua da
construção do conhecimento cognitivo, afetivo e social, oportunizando, dessa maneira,
resposta positiva frente aos conflitos cotidianos evidenciados na escola e às necessidades
contemporâneas de aprendizagem como: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender
a conviver, aprender a ser e aprender a empreender.
4. Princípios Pedagógicos
A educação do ser humano para a cidadania deve considerar a dimensão
biopsicossocial dos alunos, seus projetos pessoais e sua capacidade de protagonismo
tornando-se responsável por sua realidade social.
As dimensões das teorias da aprendizagem, a realidade social e o estágio de
desenvolvimento cognitivo dos alunos serão abordados, bem como o caráter científico e
sistemático das informações transmitidas. Os trabalhos desenvolvidos serão voltados para
a valorização do conhecimento acadêmico, o respeito às diversidades culturais, étnicas,
sociais, afetivas e de gênero, religiosas e políticas, observadas na comunidade escolar,
assim como a consciência ambiental sustentável.
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OBJETIVO GERAL
Promover e garantir as aprendizagens significativas, a inclusão educacional, a
redução dos índices atuais de evasão, de retenção, distorção idade-ano e dependência,
por meio da promoção do respeito às diversidades, da construção da cidadania e do
compromisso com uma educação de qualidade.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Corrigir a defasagem de aprendizagem esperada para o ano;



Mapear o rendimento dos alunos, bimestralmente, nos anos iniciais, e,
semestralmente, nos anos finais, com vistas às intervenções pedagógicas;



Garantir um ambiente favorável à aprendizagem;



Favorecer a proficiência dos alunos em leitura, compreensão, escrita e operações
básicas da matemática;



Promover a organização e compromisso de aprendizagem das turmas;



Controlar a frequência dos alunos facilitando a comunicação das famílias e
Conselho Tutelar;



Coibir a violência, vandalismo, uso e tráfico de drogas;



Projeto de Monitoria;



Plano de Contingência para uso racional da água;



Zelar e resguardar a segurança dos alunos e profissionais da educação;



Promover o desenvolvimento de habilidades e competências psicomotoras e
específicas;



Incentivar a prática de educação física e desporto;



Desenvolver princípios de igualdade e de respeito nos aspectos sócio-culturais,
de crença, de gênero e de etnia e individuais de cada ser;



“Fortalecer os vínculos de cidadania, os vínculos familiares, os laços de
solidariedade humana e a tolerância recíproca” (Currículo em Movimento/
SEE/DF,2013);



Proporcionar momentos favoráveis à aproximação família/escola;



Divulgar o Regimento Interno à comunidade escolar;



Promover formação na área artística e cultural;



Otimizar o funcionamento de espaços pedagógicos complementares: laboratório
de informática, sala de leitura, orientação educacional, sala de recursos e outros;



Oferecer aos alunos com necessidades educacionais especiais condições de
acesso e permanência na escola;



Valorizar os profissionais que atuam na escola e garantir atendimento adequado
e satisfatório a todos, para o bom desempenho de suas funções.
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Otimizar a utilização dos recursos financeiros, com a participação da comunidade
escolar, de acordo com as necessidades pedagógicas e administrativas, conforme
a legislação vigente.



Oportunizar a construção de uma consciência ambiental sustentável.
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS
Esta Proposta Pedagógica foi construída utilizando como referenciais tanto a
Constituição Federal – 1988, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96
(LDB) que estabelecem que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”.
Com vistas a atingir os objetivos propostos pelos documentos supracitados, é
necessário pensar na função da escola, em sua organização e no envolvimento de todos
os sujeitos inerentes ao processo ensino-aprendizagem.
A educação deve contemplar as diversas dimensões do ser humano e não apenas
os aspectos cognitivos. Por esta razão o processo deve estar pautado na realidade sobre
a qual possamos provocar intervenções.
Na perspectiva de compreensão do homem como ser multidimensional, a educação
deve responder a uma multiplicidade de exigências do próprio indivíduo e do contexto
em que vive. Assim, a educação integral deve ter objetivos que construam relações
na direção do aperfeiçoamento humano. [...] A educação, como constituinte do
processo de humanização, que se expressa por meio de mediações, assume papel
central na organização da convivência do humano em suas relações e interações,
matéria-prima da constituição da vida pessoal e social (GUARÁ, 2006, p.16)

Segundo o Projeto Político Pedagógico Carlos Mota, da SEE/DF, “a escola é uma
instituição social que pode ocasionar mudanças, por meio de sua prática no campo do
conhecimento, das atitudes e dos valores; e essa perspectiva de reconstrução só se torna
possível por meio de uma pedagogia que se preencha de significado”.
É preciso questionar a escola que temos e a escola que queremos. Isso implica
problematizar as ações, articular os segmentos para que estes desempenhem bem suas
funções e, favorecer as instâncias coletivas de participação.
Nesse contexto, consolida-se o entendimento da integralidade do sujeito educando,
o planejamento e a construção coletiva objetivando a reorganização dos espaços de
aprendizado e o exercício da gestão democrática, estimulando as relações dialógicas e a
participação de todos.
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Na escola que queremos, conforme o Currículo da Educação Básica do Distrito
Federal, as aprendizagens e o domínio dos conteúdos devem estar voltados para a
aquisição de competências, para a construção de uma cidadania crítica, reflexiva, criativa
e ativa, que possibilite que os estudantes consolidem suas bases culturais e se posicionem
perante as transformações da vida.
São competências para a Educação Básica, segundo o Currículo da Educação
Básica do DF:
1. Percepção de si como pessoa, pertencente a um grupo social, em suas
diversidades, capaz de relacionar-se e de intervir nas práticas sociais,
culturais, políticas e ambientais, consciente de seus direitos e deveres.
2. Apreensão da norma padrão da língua portuguesa e compreensão de suas
variedades linguísticas e das várias linguagens: corporal, verbal e escrita,
literária, matemática, artística, científica, tecnológica, filosófica e midiática, na
perspectiva do letramento, bem como acesso ao conhecimento de uma língua
estrangeira, construindo e ampliando conceitos, para entender a si próprio, ao
mundo, e ampliar sua visão, contribuindo para sua plena participação social.
3. Conhecimento e compreensão das semelhanças e diferenças culturais,
religiosas, étnico-raciais, geracionais e de gênero, a fim de valorizar a
sociodiversidade, ampliar a capacidade crítico-reflexiva, articulada à formação
para o mundo do trabalho, priorizando a ética, o desenvolvimento da
autonomia e do pensamento.
De acordo com a proposta de trabalho da SEE/DF (Currículo em Movimento), as
diferentes áreas do conhecimento devem considerar ações didáticas e pedagógicas
sustentadas nos eixos transversais (educação para a Diversidade, Cidadania e educação
em e para os Direitos Humanos e educação para a Sustentabilidade) e nos eixos
integradores (alfabetização, letramentos e ludicidade), de forma interdisciplinar e
contextualizada, fazendo articulação entre os componentes, indo ao encontro do que é
significativo para o estudante.
O fazer didático e pedagógico deve estar fundamentado na formação continuada,
reagrupamento, projeto interventivo, avaliação formativa, diagnóstica e processual.
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A coordenação pedagógica privilegia o planejamento coletivo, o enriquecimento de
ideias por meio de estudos, a formação continuada e a troca de experiências entre os
docentes, visando à definição das estratégias didático-pedagógicas.
Enfim, é nessa organização de trabalho, focados na complexidade do processo
educacional, que enfrentamos diariamente os desafios propostos, imbuídos da
responsabilidade de promover as aprendizagens dos estudantes.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
O Ensino Fundamental possui a sua organização em anos, em atendimento à Lei nº.
11.274, de 06 de fevereiro de 2006.A escola atende do 1º ao 9º ano e é organizada em
ciclos.
Os três primeiros anos do Ensino Fundamental de 09 anos integram o Bloco Inicial
de Alfabetização – BIA, que visa garantir às crianças de 06, 07 e 08 anos de idade, a
aquisição da alfabetização/letramento na perspectiva da ludicidade e do seu
desenvolvimento global. Tem como princípios: enturmação por idade, formação
continuada dos professores, trabalho coletivo com reagrupamento, trabalho com
projeto interventivo, as quatro práticas da educação: prática de leitura e interpretação,
prática da produção textual (oral e escrito), prática de análise linguística e prática da
produção de atividades para a sistematização do código e a avaliação formativa no
processo de ensino e aprendizagem, conforme as Diretrizes Pedagógicas do BIA – 2012.
Com duração mínima de nove anos, em regime de ciclo, incluindo o período da
alfabetização, 4º e 5º anos (do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental de 09 anos – Etapas
I, II e III do BIA e o segundo ciclo 4º e 5º anos). 3º ciclo: do 6º e 7º ano, 8º e 9º ano do
Ensino Fundamental de 09 anos.
O Ensino Fundamental, anos iniciais e anos finais, possui carga horária anual de
1000 horas(de 5 horas diárias). Destina-se à formação da criança e do adolescente,
objetivando o desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de autorrealização
e exercício consciente da cidadania.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tendo como finalidades da Educação Básica, o desenvolvimento integral do
educando, a formação para o exercício da cidadania e a preparação para prosseguimento
de estudos e para o mundo do trabalho, fez-se necessária a concepção de um novo
currículo compatível com um novo tempo da educação.
Acreditamos que o aprimoramento da qualidade do ensino regular e a adição de
princípios educacionais válidos para todos os alunos resultarão naturalmente na inclusão
daqueles com necessidades educacionais especiais – uma modalidade de ensino
especializada no ensinar, adequados à heterogeneidade dos aprendizes e compatíveis com
os ideais democráticos de uma educação para todos.
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O atendimento educacional especializado constitui parte diversificada do currículo
especializado dos alunos com necessidades educacionais especiais. Documento este
organizado institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar os serviços
educacionais comuns.
A sala de recursos tem como objetivo oferecer um espaço alternativo lúdico e de
apoio no qual visa trabalhar o conteúdo curricular levando em consideração as dificuldades
que o aluno esteja apresentando, bem como as prioridades e adequações curriculares
necessárias a cada aluno.
A sala de recursos é um espaço para a realização do atendimento educacional
especializado de alunos que apresentem, ao longo de sua aprendizagem, alguma
necessidade educacional especial, temporária ou permanente.
Outros atores como educadores sociais voluntários e monitores, atuam como
colaboradores ao lado dos alunos ANEEs, no sentido de ajuda-los nas suas atividades
escolares, para que esses estudantes alcancem sucesso em suas atividades, socialização
e desenvolvimento de habilidades e competências a partir da adequação curricular de cada
um.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA
A organização curricular do CEF Telebrasília está atrelada aos conteúdos emanados
do currículo em movimento da SEE-DF e sistematizado por bimestre inseridos na
modalidade ciclo, conforme planejamento elaborado pelo colegiado de professores e
equipe gestora que compõe esta Instituição Pública de Ensino.
Nessa direção o que integra e contextualiza os conhecimentos ministrados são as
demandas oriundas da comunidade escolar bem como da comunidade da qual a IE está
intrinsecamente ligada, tendo em vista oferecer e exigir, temas e posturas de alta relevância
para a formação e atuação cidadã consciente. Podemos citar como exemplo a prática do
manejo dos resíduos dentro do eixo de sustentabilidade, bem como, o uso ou a utilização
da água e seus mananciais.
Essas demandas evocadas do contexto social e escolar favorecem, quase que de
forma orgânica, a ligação e sistematização da prática interdisciplinar contextualizada. Por
isso, nessa perspectiva, os planejamentos construídos finalizam com a prática imbuída em
seu cerne da postura cidadã e da colaboração das áreas do conhecimento não
fragmentadas, porém, respeitadas as suas especificidades.
O Currículo em Movimento diz:
A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de um
currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em
diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que
ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a
fragmentação do conhecimento e do pensamento. A contextualização dá sentido social e
político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didáticopedagógicos,
propiciando relação entre dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e
avaliar).
(Currículo em movimento da Educação Básica – Pressupostos Teóricos, p. 68)
.Os eixos que balizam nossa prática pedagógica, quais seja: Educação para a
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, embasam nosso fazer
educação em busca de uma referência calcada em um ensino com propriedade cidadã.
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AVALIAÇÃO

A avaliação é parte primordial do processo ensino-aprendizagem, contribuindo,
principalmente, para o diagnóstico, que permite o professor e o aluno detectar os pontos
frágeis e, posteriormente, onde dar ênfase no processo.
Nos anos iniciais não há registros de mensuração numérica. São utilizados relatórios
descritivos/reflexivos, trabalhos individuais e coletivos, portfólios, exercícios e outros
instrumentos que levem em consideração o processo e as aprendizagens dos estudantes.
Em relação aos anos finais, a avaliação é valorada pelo educador sempre na
proporção de, no máximo, 50% de prova, e o restante na forma de pesquisas, realização
de atividades em classe e extraclasse, participação e envolvimento nas tarefas diárias e
extraordinárias. Em nossa escola, as avaliações pedagógicas têm ênfase formativa e
ocorrerão a cargo de cada professor, com o suporte da coordenação pedagógica, que
fomenta projetos e, consequentemente, avaliações interdisciplinares.
Os Projetos Interdisciplinares e, principalmente, a Parte Diversificada, contam com
a avaliação conjunta, haja vista que algumas atividades serão articuladas e coordenadas
por mais de um professor. Tais atividades interdisciplinares serão também concebidas,
avaliadas e valoradas mediante parceria entre professores. Essas notas farão parte de
menções das disciplinas envolvidas.
O artigo 24, inciso V, alínea “e” da Lei de Diretrizes e Bases (LDB, Lei Federal nº
9394/96) estabelece a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos
ao período letivo, para os casos em que o baixo rendimento escolar é verificado. Nesse
sentido, a avaliação é sempre revista no tocante àqueles alunos que por ventura não
alcançaram rendimento satisfatório. A cada avaliação mal sucedida, o aluno tem a chance
de nova oportunidade.
Os artigos 154 a 162 do regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal tratam do regime de dependência no sistema público
de ensino, em até 02 (dois) componentes curriculares, permitindo que o aluno inicie a série
seguinte e receba da escola orientação específica, durante o período de reaprendizagem
das matérias. Durante o ano letivo, o aluno que se encontra em dependência realiza
atividades orientadas relativas aos conteúdos, às habilidades e às competências dos
componentes curriculares em débito no ano anterior. Tais atividades são extraclasse,
orientadas em horário contrário por professor da referente disciplina. Ao final do ano letivo
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corrente, após avaliação continuada, o professor considera o aluno apto ou não apto, de
acordo com seu desempenho.
O trabalho pedagógico desta Instituição de Ensino será constantemente avaliado por
todos os envolvidos. O corpo docente, direção e todas as equipes de atendimento (Equipe
de Atendimento/Apoio à Aprendizagem, Sala de Recursos e Serviço de Orientação
Educacional) tem nas coordenações coletivas um valioso espaço/instrumento para
fomentar as discussões a respeito das estratégias utilizadas, troca de experiências
exitosas, estudo de casos, necessidades e ações para que o ambiente de construção do
conhecimento seja favorecido e constantemente aperfeiçoado.
Em conformidade com o calendário oficial das escolas públicas da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito federal, neste ano teremos 03 dias distribuídos durante o
ano letivo para reunião de avaliação. Esse é o espaço de culminância da avaliação
processual, onde toda a equipe desta Unidade Pública de Ensino e sua comunidade se
reúnem para discutir os processos e instrumentos utilizados, repensando as práticas e
refletindo sobre as ações realizadas.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICO

Este PP será avaliado bimestralmente, em reunião dos conselhos de classe e
reunião de pais, alunos e mestres. Em casos específicos e mais urgentes no que trata sobre
a práxis pedagógica, nos momentos de coordenação coletiva. O Conselho Escolar será
convocado para a avaliação deste PP conforme complexidade de algum ponto que venha
a destoar da realidade contextual do momento processual que hora dá vida a esta proposta.
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PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR CEF TELEBRASILIA
Compete ao Conselho Escolar, além de outras atribuições a serem definidas
pelo Conselho de Educação do Distrito Federal:
I . elaborar seu regimento interno;
II . analisar, modificar e aprovar o plano administrativo anual elaborado pela
direção da unidade escolar sobre a programação e a aplicação dos recursos
necessários à manutenção e à conservação da escola;
III . garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da
comunidade escolar na elaboração do projeto político-pedagógico da unidade
escolar;
IV . divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes ao uso dos
recursos financeiros, à qualidade dos serviços prestados e aos resultados obtidos;
V . atuar como instância recursal das decisões do Conselho de Classe, nos
recursos interpostos por estudantes, pais ou representantes legalmente constituídos
e por profissionais da educação;
VI . estabelecer normas de funcionamento da Assembleia Geral e convocá-la
nos termos desta Lei;
VII . estruturar o calendário escolar, no que competir à unidade escolar,
observada a legislação vigente;
VIII . fiscalizar a gestão da unidade escolar;
IX . promover, anualmente, a avaliação da unidade escolar nos aspectos
técnicos, administrativos e pedagógicos;
X . analisar e avaliar projetos elaborados ou em execução por quaisquer dos
segmentos que compõem a comunidade escolar;
XI . intermediar conflitos de natureza administrativa ou pedagógica, esgotadas
as possibilidades de solução pela equipe escolar;
XII . propor mecanismos para a efetiva inclusão, no ensino regular, de alunos
com deficiência;
XIII . debater indicadores escolares de rendimento, evasão e repetência e
propor estratégias que assegurem aprendizagem significativa para todos.
Em relação aos aspectos pedagógicos, serão observados os princípios e as
disposições constitucionais, os pareceres e as resoluções dos órgãos normativos
federal e distrital e a legislação do Sistema de Ensino do Distrito Federal.
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Quando se tratar de deliberação que exija responsabilidade civil ou criminal,
os estudantes no exercício da função de conselheiro escolar serão representados,
no caso dos menores de dezesseis anos, ou assistidos, em se tratando de menores
de dezoito anos e maiores de dezesseis anos, por seus pais ou responsáveis,
devendo comparecer às reuniões tanto os representados ou assistidos como os
representantes ou assistentes.
Os membros do Conselho Escolar serão eleitos por todos os membros da
comunidade escolar habilitados conforme o art. 3º, em voto direto, secreto e
facultativo, uni nominalmente, observado o disposto nesta Lei.
As eleições para representantes dos segmentos da comunidade escolar para
integrar o Conselho Escolar se realizarão ao final do primeiro bimestre letivo, sendo
organizadas e coordenadas pelas comissões central e local.
Poderão se candidatar à função de conselheiro escolar os membros da
comunidade escolar.
O Diretor da unidade escolar integrará o Conselho Escolar como membro
nato.
Nas ausências e impedimentos no Conselho Escolar, o diretor será
substituído pelo vice-diretor ou, não sendo isto possível, por outro membro da equipe
gestora.
O mandato de conselheiro escolar será de três anos, permitida uma reeleição
consecutiva. O exercício do mandato de conselheiro escolar será considerado
serviço público relevante e não será remunerado.
O Conselho Escolar elegerá, dentre seus membros, presidente, vicepresidente e secretário, os quais cumprirão tarefas específicas definidas no
regimento interno do colegiado, não podendo a escolha para nenhuma dessas
funções recair sobre membros da equipe gestora da unidade escolar.
Parágrafo único. Compete ao presidente do Conselho Escolar dirigir a
Assembleia Geral Escolar. O Conselho Escolar se reunirá, ordinariamente, uma vez
por mês e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação:
I . do presidente;
II . do diretor da unidade escolar;
III . da maioria de seus membros.
Para instalação das reuniões do Conselho Escolar, será exigida a presença
da maioria de seus membros.
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As reuniões do Conselho Escolar serão convocadas com antecedência
mínima de quarenta e oito horas.
As reuniões do Conselho Escolar serão abertas, com direito a voz, mas não
a voto, a todos os que trabalham, estudam ou têm filho matriculado na unidade
escolar, a profissionais que prestam atendimento à escola, a membros da
comunidade local, a movimentos populares organizados, a entidades sindicais e ao
grêmio estudantil.
A vacância da função de conselheiro se dará por renúncia, aposentadoria,
falecimento, desligamento da unidade de ensino, alteração na composição da equipe
gestora ou destituição, sendo a função vacante assumida pelo candidato com
votação imediatamente inferior à daquele eleito com menor votação no respectivo
segmento.
O não comparecimento injustificado de qualquer conselheiro a três reuniões
ordinárias consecutivas ou a cinco alternadas implicará vacância da função.
Ocorrerá destituição de conselheiro por deliberação da Assembleia Geral
Escolar, em decisão motivada, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório.
Caso a instituição escolar não conte com estudantes que preencham a
condição de elegibilidade, as respectivas vagas no Conselho serão destinadas ao
segmento dos pais e mães de alunos. A comunidade escolar das unidades que
atendem estudantes com deficiência envidará todos os esforços para assegurar-lhes
a participação, e de seus pais ou responsáveis, como candidatos ao Conselho
Escolar.
Os profissionais de educação investidos em cargos de conselheiros escolares, em
conformidade com as normas de remanejamento e distribuição de carga horária e
ressalvados os casos de decisão judicial transitada em julgado ou após processo
administrativo disciplinar na forma da legislação vigente, terão assegurada a sua
permanência na unidade escolar pelo período correspondente ao exercício do mandato e
um ano após seu término.
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PLANO DE AÇÃO 2019
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REGIMENTO INTERNO
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REGIMENTO ESCOLAR CEF TELEBRASÍLIA
O presente Regimento Interno Escolar regulamenta a organização didáticoadministrativa do CEF Telebrasília e funciona como fonte de orientação.
I – DIREÇÃO
A Diretora, o Vice-Diretor, os Supervisores Pedagógicos e Administrativos e o chefe
de Secretaria compõem a estrutura de direção escolar e a estes competem coordenar
as atividades da escola.
II – ANO LETIVO
O ano letivo de 2019 será de 11 de fevereiro a 19 de dezembro de 2019, com um
recesso escolar no período de 08/07/2019 a 28/07/2019.
III – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
1. De segunda à sexta-feira:
Matutino: das 8h às 11h 30min
Vespertino: das 14h às 17h
IV – HORÁRIO DAS AULAS
MATUTINO:
Entrada: 07h 30min
Saída: 12h 30min

VESPERTINO:
Entrada: 13h 15min
Saída: 18h 15min

1. Não HAVERÁ entrada de aluno após o 1º horário, exceto com a devida justificativa
legal.
V – BIBLIOTECA
1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
MATUTINO
Das 08h às 11h30min (Empréstimo as segundas e sextas)
VESPERTINO
Das 14h às 17h30 ( empréstimo segundas e sextas)
2. Os livros didáticos entregues aos alunos no início do ano letivo deverão ser
devolvidos no fim do ano em perfeito estado de conservação e encapados. Cabe
lembrar que eles serão reutilizados por outros alunos no ano seguinte.
VI – ACESSO À ESCOLA:
A entrada do aluno à escola será permitida dentro das seguintes condições:
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1. O aluno deverá estar uniformizado com a camiseta da escola e calça / bermuda
azul, cinza ou preta, segundo portaria de n 17, de 29/01/2014. Não será permitido
o uso de saias, shorts ou qualquer outro tipo de vestimenta não condizente com o
ambiente acadêmico; o uniforme de educação física deverá ser o mesmo com
exceção de calça e bermuda jeans que não serão permitidos, devendo o aluno(a)
trajar bermuda / calça de malha ou tactel, sendo necessário o uso do tênis.
2. Não será permitida a entrada e a permanência de alunos com camisetas e calças
descaracterizadas (alteradas, recortadas, sob outras etc.);
3. O aluno que ingressar no espaço escolar e não se dirigir à sala de aula estará
sujeito às penalidades previstas no Regimento Escolar. É proibida a circulação de
aluno nos corredores em horário de aula, salvo com autorização do professor.
VII – REGIME DISCIPLINAR:
Dentro do ambiente escolar o aluno deverá comportar-se de forma adequada para o
bom andamento das atividades propostas pelos professores e direção. Caso isso não
ocorra, o Regimento Escolar prevê as seguintes penalidades:
1.
2.
3.
4.

Advertência oral;
Advertência escrita;
Suspensão;
Transferência compulsória do estabelecimento de ensino.

Entretanto, conforme prevê o próprio Regimento Escolar, essas penalidades não
seguem rigorosamente essas etapas, dependendo da gravidade do ato cometido.
Os pais ou responsáveis, dependendo da gravidade, serão imediatamente informados
das penalidades sofridas pelos alunos que só retornarão à escola com a presença
destes.
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VIII – DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇÕES
1.

Deveres
1.1.
Conhecer e cumprir o Regimento Escolar;
1.2.
Comparecer pontual e assiduamente às atividades
escolares;
1.3.
Respeitar todas as pessoas da comunidade escolar
(servidores, professores, direção, colegas etc.)
1.4.
Nas as aulas de Educação Física o aluno deverá ficar atento
para o uso do uniforme adequado (camiseta da escola, tênis e
bermuda ou calça apropriada).
1.5.
É dever do aluno permanecer dentro da sala de aula na
mudança de professores/aulas;

2.

Direitos
2.1.
Receber ensino de qualidade;
2.2.
Participar de todas as atividades desenvolvidas na escola;
2.3.
Conhecer os critérios adotados pelo professor para sua
avaliação;
2.4.
Conhecer o resultado do seu desempenho escolar;
2.5.
Conhecer o plano de curso de cada componente curricular;
2.6.
Ser respeitado na sua dignidade como pessoa humana;

3. Proibições
3.1.
Ausentar-se da sala de aula sem a AUTORIZAÇÃO do
professor responsável pela turma.
3.2.
É proibido aos alunos(as), o uso de óculos escuros, celular,
fone de ouvido, walkman e similares dentro da sala de aula (Lei nº
4.131 de 02/05/08, DODF nº 87 de 09/05/08, que proíbe o uso de
aparelhos eletrônicos capazes de reproduzir arquivos de áudio do
tipo MP3 e jogos pelos alunos nas instituições educacionais da
Rede Pública de Ensino), exceto para fins pedagógicos
3.3.
É proibido carregar-recarregar aparelhos eletrônicos nas
dependências da escola.
3.4.
Fica a critério do professor o uso de bonés dentro da sala de
aula
3.5.
Não será permitido o uso de instrumentos musicais
(somente se for solicitado pelo professor ou se o aluno obtiver
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autorização da Supervisão Pedagógica ou do Apoio, com
antecedência )
3.6.
É vedado ao aluno promover na escola qualquer tipo de
campanha, confraternização ou atividade sem prévia autorização
da Direção
3.7.
É proibido danificar o patrimônio da escola. O aluno será
rigorosamente penalizado, inclusive pagando, limpando ou
repondo o material danificado.
3.8.
É vedado ao aluno ocupar-se durante as aulas com atividade
incompatível com o processo de ensino-aprendizagem com a
respectiva aula
3.9.
É expressamente proibido pichar ou sujar o ambiente
escolar. Essa prática uma vez identificada será encaminhada a DCA
– Delegacia da Criança e do Adolescente para as devidas
providências)
3.10. É expressamente proibido o uso de álcool etílico (bebida),
fumo (cigarro de qualquer espécie) e jogos de azar (tais como
cartas, entre outros) e apostas no âmbito da escola.
Obs: Considera-se âmbito escolar o perímetro externo de até
100 metros.
3.11. É vedado o namoro dentro da escola.
.

A liberação antecipada de alunos só será permitida mediante solicitação dos pais e
autorização da direção/apoio.
Considerando o disposto nos artigos 3º e 205º da Constituição Federal que
determinam, respectivamente, promover o bem de todos, sem quaisquer tipos de
preconceito e quaisquer tipos de discriminação e de garantia da educação como
direito de todos e dever do Estado e da Família, garantindo o pleno desenvolvimento
pessoal, de caráter formativo e na convivência humana, assim, lembramos aos pais
ou responsáveis pelo menor que são obrigados legalmente não somente a matriculálos, mas acompanhá-los na vida e aproveitamento escolar, sujeitando-se a processo
em caso de omissão, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):
Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis:
Inciso V- Obrigação de matricular o filho e pupilo e acompanhar sua frequência
e aproveitamento escolar.
Ainda de acordo com o ECA:
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao
Conselho Tutelar os casos de:
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Inciso:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
II - reiteração de faltas injustificadas, esgotados os recursos escolares;
III - elevados níveis de repetência.
Comunicamos que não seremos omissos em nossas responsabilidades, levando ao
Conselho Tutelar os casos que caracterizam a omissão dos pais ou responsáveis, pois,
de acordo com a legislação, serão penalizados os pais que:
Art. 249. Descumprirem, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao
pátrio poder ou decorrentes de tutela ou guarda.
Código Penal:
Art. 246. Deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em
idade escolar.

IX – ATESTADO MÉDICO
O prazo para entrega será de até 05 (cinco) dias letivos, a contar da data da expedição
do documento. O aluno deverá entregar o atestado assinado por todos os
professores das aulas perdidas, na Secretaria. No caso de perda de atividades
avaliativas (provas e trabalhos) os atestados médicos deverão ser entregues no Setor
Pedagógico para que seja feita a solicitação de segunda chamada ou reposição dos
trabalhos perdidos. E posteriormente à secretaria.
X – REVISÃO DE RESULTADOS
O aluno (em caso de necessidade) solicitará a revisão dos resultados da avaliação do
rendimento escolar em até 05 (cinco) dias letivos após a divulgação dos mesmos. A
solicitação deve ocorrer a cada bimestre (caso ocorra) para evitar transtorno no final
do ano. Esta deve ser feita em formulário próprio, adquirido junto à Secretaria ou
Supervisão Pedagógica que o encaminhará diretamente ao professor para que faça a
devida alteração.
XI – DEPENDÊNCIA
1. O direito a promoção no regime de dependência é somente assegurado ao
estudante que cumprir todas as atividades avaliativas propostas durante o ano
letivo, inclusive a recuperação final;
2. O responsável deverá assinar o termo de responsabilidade da dependência na
secretaria da escola;
3. Ao término do 9º Ano o aluno não terá direito à dependência;
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4. Os alunos em dependência deverão procurar a Supervisão Pedagógica para obter
informações sobre a sua situação.
XII - ATENDIMENTO AOS PAIS PELOS PROFESSORES
Caso os pais necessitem conversar com o professor para tratar de assuntos referentes
ao seu filho, pedimos que agendem previamente um horário no turno contrário de
aula nas terças e quintas-feiras.
XIII - ATENDIMENTO AOS PAIS PELA DIREÇÃO
Os pais ou responsáveis poderão procurar a Direção e/ou Supervisão Pedagógica,
dependendo do assunto a ser tratado, nos seguintes horários:
Matutino: 8h às11hmin
Vespertino: 14h às 17h
XIV – DISPOSIÇÕES GERAIS
Outras regras foram adotadas para o bom funcionamento da escola e o não
cumprimento das mesmas poderá resultar na aplicação das penalidades previstas no
Regimento Escolar:
1. Para as aulas de Educação Física, o aluno deverá ficar atento para as seguintes
normas, caso não possa praticar atividades físicas devido a restrições de saúde:
apresentar atestado médico ao professor e, quando for este o caso, ser
dispensado da prática, mas tendo que assistir à aula, de acordo com a solicitação
do professor;
2. A utilização das quadras de esportes deverá ser sempre acompanhada por um
professor ou mediante a liberação da Direção desde que não esteja ocupada
pelos professores de Educação Física.
3. Os casos omissos serão analisados pelas instâncias específicas da escola.
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PROJETO INTERVENTIVO
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OBJETIVO:
Corrigir e/ou minimizar a defasagem de conhecimento relativo a competências e
habilidades, para o ano no qual o aluno se encontra, em todas as disciplinas, com ênfase
em Português, Matemática, História, Geografia e Ciências.

JUSTIFICATIVA:
Em virtude da falta de pré-requisitos de parte dos alunos em relação à série/ano em que se
encontram, o CEF Telebrasília sentiu a necessidade de construir coletivamente um projeto
interventivo a ser realizado nas duas últimas semanas do semestre letivo, tendo em vista a
recuperação de conhecimento desses alunos. Entendemos que é uma oportunidade de
trabalhar os conteúdos de forma mais pontual e diversificada, inclusive com aproveitamento
de potencial outros dos professores em geral, bem como novas formas de reagrupamento.

META:
Recuperar, em 90%, a defasagem de competências e habilidades necessárias para que o
aluno avance no conhecimento esperado para o ano no qual se encontra.
DESENVOLVIMENTO:


Realização de Pré-Conselhos, na semana que antecede o projeto, nas
coordenações, para definir os alunos que não precisam participar do Projeto
Interventivo;



A dispensa dos alunos com média satisfatória, progressiva, se dará no segundo e
quarto bimestre em todas as disciplinas, por meio de comunicado aos pais.



A intervenção ocorrerá em forma de reagrupamento em todas as disciplinas, com
ênfase nas disciplinas: Português, Matemática, História, Geografia e Ciências.



Todos os professores darão aula em suas respectivas disciplinas e nos
reagrupamentos por aproximação e/ou afinidade.



O horário/ grade horária permanecerá o mesmo, sem nenhuma alteração;



Os alunos não dispensados terão aula normalmente, na perspectiva do Projeto
Interventivo e os pais serão comunicados e informados sobre o objetivo e a
justificativa da intervenção, comprometendo-se com o acompanhamento da
frequência e rendimento do aluno.

AVALIAÇÃO: A avaliação será processual, com momentos pontuais, através de trabalhos,
atividades intra e extra-classe, testes, jogos, observação dos avanços, participação e
interação dos alunos.
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PLANO DE AÇÃO – SALA DE APOIO À DIREÇÃO
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Instituição Educacional: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL TELEBRASÍLIA
Nomes:
Paulo Ferreira da Silva
Alani Amorim de Caldas
Nadir Coutinho Alves
Keylle Bicalho Ferreira
Apoio Administrativo – Matutino e Vespertino

Proposta de Trabalho

JUSTIFICATIVA
A escola com a missão de formar cidadão torna-lo apto a tomar decisões e fomentar
conhecimento, passa a contribuir para uma sociedade justa e igualitária. Assim considerando que
a aprendizagem se faz no âmbito escolar e em especial orientada pelo professor, ressalto a
importância do papel do apoio técnico pedagógico, na unidade escolar, com vistas a facilitar e/ou
auxiliar o trabalho do professor regente e da equipe gestora nesse processo de ensino
aprendizagem.

OBJETIVO GERAL

Atender e garantir as necessidades educacionais pedagógicas no âmbito escolar, fazendo
intercâmbio com pais, alunos, professores e gestão escolar.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Recepcionar os alunos retardatários na unidade escolar; bem como os novos alunos
apresentando-os as normas e ambiente escolar;



Dar assistência aos alunos encaminhados pelo professor e gestor com alguma
especificidade e se necessário comunicar a família;



Estimular, orientar e acompanhar a atividade discente nas pesquisas, estudos individuais e
em equipe;



Elaborar material pedagógico quando solícito pelo gestor;



Divulgar e incentivar a participação dos discentes nas ações pedagógicas promovidas pela
instituição educacional.
DURAÇÃO



O projeto está previsto para acontecer durante todo o ano letivo.
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PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

2019
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INTRODUÇÃO

As Instituições Educacionais da Rede Pública do Distrito Federal em parceria com o
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC formaram parceria dotando as instituições de
Ensino Público de equipamentos de informática para aprimorar as práticas pedagógicas dos
docentes e discentes nas tarefas, estudos e pesquisas. O CEF TELEBRASÍLIA foi agraciado com
o recebimento dos seguintes equipamentos: um kit contendo vinte e um micros computadores, vinte
e um estabilizadores e uma impressora com seu respectivo estabilizador. Os referidos
equipamentos estão acomodados em local apropriado conforme croqui em anexo.
Além dos equipamentos de informática, a Instituição de Ensino, equipou esta sala com dois
aparelhos de ar condicionado, um armário para guardar objetos e um quadro branco para aulas
teóricas. A sala de informática conta também com o apoio de um datashow com telão para exibição
de vídeo-aula e/ou aulas de pesquisa na internet.
Por compreendermos as dificuldades de alguns docentes no manuseio dos equipamentos
de informática, os responsáveis pela sala de informática irão sanar as dúvidas e auxiliar na pesquisa
dos temas ofertados. Caberá aos mesmos coordenar, junto aos professores regentes, o
desenvolvimento de aulas específicas para cada disciplina.
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JUSTIFICATIVA

Por entendermos que a escola como um todo, e não somente a sala de aula, é um espaço
para formar o cidadão, torná-lo apto a tomar decisões e direcioná-lo a fazer escolhas acertadas
para a vida; e considerando que a aprendizagem deve ser orientada pelo professor, ressaltamos a
importância do papel do mediador no processo de ensino e aprendizagem, destacando que não há
como substituí-lo nessa função. Cabe a ele, nesse novo e estimulante papel, estabelecer,
juntamente com os alunos, os procedimentos necessários ao aprendizado significativo. Desta
forma, enxergamos no referido projeto uma oportunidade de crescimento profissional e intelectual
para educandos e educadores, no entanto, necessitamos de dois profissionais com jornada de 40
horas semanais, para oferecer atendimento adequado.

OBJETIVO GERAL

Este projeto tem por objetivo principal, disponibilizar profissionais, responsáveis e
capacitados para o laboratório de informática, a fim de prestar suporte técnico-pedagógico à
comunidade escolar, especificamente alunos e professores, utilizando a ferramenta computador e
adequando os vários meios de comunicação multimídia ao processo de ensino e aprendizagem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Possibilitar uma capacitação mínima ao professor para que este viabilize com maior
dinâmica suas aulas;



Despertar no aluno o prazer pelo aprender a aprender;



Preparar o aluno para a pesquisa on-line;



Ampliar o horizonte de possibilidades dos docentes para enriquecimento de suas aulas.



Inserção do Docente no mundo da Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria
de Estado de Educação;



Reforçar o aprendizado do conteúdo programático ministrado em sala de aula.
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OPERACIONALIZAÇÃO

No decorrer do ano letivo o Laboratório de Informática atenderá as turmas de 1º ao 5º ano,
de 6º ao 9º ano, assim como aos alunos da Escola Integral, além de dar apoio e oferecer cursos
direcionados à capacitação dos professores.
Como já citado, o Laboratório de Informática tem por objetivo dar suporte ao professor,
adequando os meios multimídias disponíveis na escola ao trabalho desenvolvido pelo professor.
Desta forma elaborou-se um horário a fim de que todas as turmas possam ser atendidas nas suas
respectivas necessidades.
Inicialmente o foco do trabalho foi dividido da seguinte forma:


Do 1º ao 3º ano - Adquirir conhecimento e manuseio dos equipamentos. (jogos Educativos);



4º e 5º ano - Matemática e Português em Foco;



De 6º ao 9º ano - Pesquisa e desenvolvimento de temas, voltados para as diversas áreas
do conhecimento, em todas as disciplinas;



Alunos da Escola Integral – Exercícios e pesquisa em português e matemática, auxiliando
no reforço escolar;



Professores – pesquisas na internet e mini-cursos de capacitação.

Suporte de Pesquisa para o Professor

Os professores do laboratório de informática, participando da coordenação coletiva e ficando
a par das atividades pedagógicas desenvolvidas, darão todo o suporte necessário ao professor
regente, a fim de que ele consiga desenvolver com seus alunos as seguintes atividades separadas
por disciplinas:

1. Matemática e Geometria: Leitura, Interpretação, resolução e construção de exercícios/jogos
relativos a cada série.
a. O professor trará exemplos on-line de cada conteúdo, comentando-os;
b. O professor indicará listas de exercícios on-line para o aluno desenvolver na sala de aula
com orientação e terminar em casa, trazendo dúvidas na próxima aula;
c. O professor indicará aos alunos temas para pesquisa que deverão ser desenvolvidos na
sala de informática e em casa na forma de trabalhos;
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d. O aluno deverá trazer as dúvidas sobre o conteúdo passado na sala de informática, bem
como as dúvidas dos trabalhos e exercícios realizados para o professor da disciplina.

2. Ciências: Leitura, Interpretação, resolução e construção de exercícios relativos a cada série.
a. O professor trará exemplos on-line de cada conteúdo, comentando-os;
b. O professor indicará listas de exercícios on-line para o aluno desenvolvê-las em sala de aula
com a orientação e terminá-las em casa trazendo as dúvidas na aula seguinte;
c. O professor indicará aos alunos temas para pesquisas que deverão ser desenvolvidos na
sala de informática e em casa na forma de trabalhos;
d. O aluno deverá trazer as dúvidas sobre o conteúdo passado na sala de informática, bem
como as dúvidas dos trabalhos e exercícios realizados para o professor da disciplina.

3. Português: Leitura, Interpretação, resolução e construção de exercícios/jogos relativos a cada
série.
a. O professor trará exemplos on-line de cada conteúdo, comentando-os;
b. O professor indicará listas de exercícios on-line para o aluno desenvolver na sala de aula
com orientação e terminar em casa trazendo dúvidas na próxima aula;
c. O professor indicará aos alunos temas para pesquisa que deverão ser desenvolvidos na
sala de informática e em casa;
d. O aluno deverá trazer as dúvidas sobre o conteúdo passado na sala de informática, bem
como as dúvidas dos trabalhos e exercícios realizados para o professor da disciplina.

4. História, Geografia, Arte, Inglês: Leitura, Interpretação, resolução e construção de exercícios
relativos a cada série.
a. O professor trará exemplos on-line da cada conteúdo, comentando-os;
b. O professor indicará listas de exercícios on-line para o aluno desenvolver na sala de aula
com orientação e terminar em casa trazendo dúvidas na próxima aula;
c. O professor indicará aos alunos temas para pesquisa que deverão ser desenvolvidos na
sala de informática e em casa na forma de trabalhos;
d. O aluno deverá trazer as dúvidas sobre o conteúdo passado na sala de informática, bem
como as dúvidas dos trabalhos e exercícios realizados para o professor da disciplina.
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DURAÇÃO

O projeto está previsto para acontecer durante todo o ano letivo.

AVALIAÇÃO PROCESSUAL E CONTÍNUA

Os docentes farão avaliações contínuas, nas coordenações coletivas, do trabalho
desenvolvido no laboratório de informática, assim como do desempenho dos professores
responsáveis pelo mesmo, com o objetivo de buscar sempre o aperfeiçoamento.
RECURSOS

HUMANOS
02 (dois) professores de 40 horas habilitados, pois o projeto acontecerá nos dois turnos (matutino
e vespertino), uma vez que a escola atende no turno matutino alunos do Ensino Fundamental –
Séries Iniciais e no turno vespertino Séries Finais.
MATERIAIS
A escola já possui os recursos matérias.
RESPONSÁVEIS
MARIA HELENA FRANCO SILVA – MATRÍCULA ; 66.641 – 6
ELIANE FERREIRA SOARES DALESCIO – 32765-4
FERNANDO CARVALHO – 38.796-7
BIBLIOGRAFIA PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

WEB — HTTP://Profadeniseinfo.biogspot.con.br
Laboratório de Informática (Informática para todos)
HTTP://www.slideshare.net/valdeniDínamizador/utilizando o laboratório de informática.
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Instituição Educacional: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL TELEBRASÍLIA
Nome: ALESSANDRA TAFFNER BEIRIZ PINHEIRO
Data de Admissão: 29/01/1998

Matrícula:36.243-3

Disciplina: CIÊNCIAS NATURAIS

PROPOSTA DE TRABALHO
JUSTIFICATIVA - Por entendermos que a escola como um todo, e não somente a sala de aula, é um

espaço para formar o cidadão, torná-lo apto a tomar decisões e direcioná-lo a fazer escolhas
acertadas para a vida; e considerando que a aprendizagem deve ser orientada pelo professor,
ressaltamos a importância do papel do mediador no processo de ensino aprendizagem, destacando
que não há como substituí-lo nessa função. Cabe a ele, nesse novo e estimulante papel, estabelecer,
juntamente com os alunos, os procedimentos necessários ao aprendizado significativo. Desta forma,
enxergamos no referido projeto uma no referido projeto uma oportunidade de crescimento
profissional intelectual para educandos educadores.
OBJETIVO GERAL
Este projeto tem por objetivo principal, disponibilizar profissionais, responsáveis e capacitados para
o laboratório de informática, a fim de prestar suporte técnico-pedagógico à comunidade escolar,
especialmente alunos e professores, utilizando a ferramenta computador e adequando os vários meios de
comunicação multimídia ao processo de ensino e aprendizagem.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS










Despertar no aluno o prazer pelo aprender a aprender,
Preparar o aluno para a pesquisa on-line;
Ampliar o horizonte de possibilidades dos docentes para enriquecimento de suas aulas;
Reforçar o aprendizado do conteúdo programático ministrado em sala de aula;
No decorrer do ano letivo o Laboratório de Informática atenderá as turmas de 1º ao 5º ano, do 6º
ao 9º ano, assim como aos alunos da Escola Integral.
Inicialmente o foco do trabalho foi dividido da seguinte forma:
Do 1º ao 3º ano - Adquirir conhecimento e conhecimento e manuseio dos equipamentos(jogos
educativos);
Do 4º e 5º ano – Matemática e português;
Do 6º ao 9º ano – Pesquisa e desenvolvimento de temas voltados para as diversas áreas do
conhecimento e a todas as disciplinas;
Alunos da Escola Integral – Exercícios e pesquisa em português e matemática, auxiliando no reforço
escolar.
DURAÇÃO

O projeto deverá ser realizado durante todo o ano letivo.
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PROJETO DE LEITURA

2019
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Instituição: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL TELEBRASÍLIA
Nome: Patrícia Ferreira Lemos Sesconetto

Matrícula: 30.772-6

Leondina de Araújo
Data de Admissão: 23/08/1996

Matrícula:489212
Disciplinas: ATIVIDADES

PROJETO: A ARTE ATRAVÉS DA LEITURA

1. INTRODUÇÃO

Com tantos recursos tecnológicos à disposição, as crianças e adolescentes têm, cada vez
mais, ocupado o tempo livre com redes sociais, jogos e programas de televisão, ficando a leitura
em segundo plano.
Textos não são só aqueles formados por palavras e frases, que se encadeiam para ganhar
sentido. Os grafites nas ruas, os comerciais da TV e as pinturas em livros e obras de arte são
formados por sinais que precisam ser decodificados, lidos, para serem compreendidos. Somados
aos textos verbais, essas linguagens ajudam os alunos a interagir com o mundo e a se expressar
melhor.
Mesmo assim, por muito tempo, o ensino de Arte praticamente desconsiderou a
necessidade de trabalhar a leitura de imagens e outros gêneros próprios da disciplina, sejam eles
visuais, sonoros, corporais e, claro, textuais. Ainda hoje, a regra geral de boa parte das escolas é
colocar os alunos para produzir sem que eles tenham um conhecimento adequado das obras
artísticas. "Com essa ansiedade para pôr a mão na massa, surgem atividades sem nenhuma
contextualização", diz Paola Zordan, professora da Licenciatura em Artes Visuais da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).1

Dessa forma as artes visuais guardam a sua importância para a formação de todos, sendo
algo presente na vida das crianças em geral. Tendo a escola um papel importante em sensibilizar
os alunos para a reflexão daquilo que estão presenciando, percebendo as obras artísticas como
algo que tem uma finalidade buscada pelo autor.

1

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/3342/em-arte-e-preciso-ensinar-a-ler-textos-sem-palavras (Acesso em
18/03/2019)
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Este projeto irá proporcionar aos alunos das séries iniciais do CEF Telebrasília o ambiente,
um acervo e um tempo especifico para a leitura no sentido amplo da palavra, que de outra forma
dificilmente faria parte do seu cotidiano.

2. OBJETIVO GERAL

Através do projeto, incentivar o aluno a vivenciar a leitura em seu cotidiano.
Permitindo, de forma prazerosa, que aprimore suas habilidades linguísticas: falar, ler ouvir e
escrever.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Desenvolver as habilidades linguísticas: falar, ler, ouvir e escrever;



Despertar, resgatar ou incentivar o interesse do aluno pela leitura;



Apresentar obras de artes para a interpretação;



Oferecer experiência com artistas brasileiros;



Enriquecer o vocabulário;



Provocar a curiosidade;



Fazer releituras, de histórias conhecidas e obras de artes;



Diferenciar obras visuais, sonoros, corporais e textuais;



Identificar personagens das histórias contadas;



Manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões;



Desenvolver o senso crítico, a partir de debates das obras trabalhadas;



Estimular a criatividade;



Buscar no mundo da ficção possíveis soluções para a realidade;



Desenvolver o trabalho em equipe;



Produzir textos através dos temas, personagens e cenários vistos nas histórias e pinturas;



Permitir que o aluno perceba que é capaz de contar, interpretar e reescrever o que foi lido e
trabalhado.



Narrar a história oral e por escrito com início, meio e fim.
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4. PÚBLICO ALVO


Turmas de 2º e 3º anos do turno matutino.
5. CRONOGRAMA


As turmas serão atendidas na biblioteca.



As aulas ocorrerão nos dias de segunda, terça e quarta-feira. Quinta e Sexta , atendimento
aos alunos da escola.



E o projeto será relaizado durante o ano letivo de 2019.
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PROJETO DE LEITURA – ANOS FINAIS
Professora: Ana Flávia
Servidora: Vera Lúcia
INTRODUÇÃO
O Centro de Ensino Fundamental - Telebrasília, conta com a Biblioteca reunindo um acervo de
aproximadamente 3000 obras, sendo estas, divididas em diversos assuntos tais como: literatura
infantil, infanto-juvenil, contos, lendas e fábulas, poesia, crónicas, ficção, arte, teatro, novela,
histórias em quadrinhos, dicionários, livros tombados, entre outros.
Nesse sentido, a escola aproveitando de todo esse acervo, vem desenvolvendo há 4 anos, o Projeto de
Leitura com os alunos dos anos finais no período vespertino. No intuito de oferecer um momento de
prazer e incentivo à prática da leitura também aos alunos de anos finais, demos início nesse ano de
2019 ao Projeto de Leitura. Dessa forma, proporcionamos aos alunos do CEF Telebrasília o contato
com as obras de literatura que mais lhes agradassem, contribuindo assim para a sua aprendizagem e
formação como um todo.
JUSTIFICATIVA
A universalização da informática, os computadores, a televisão, videogames e jogos pela internet,
vem afastando cada vez mais as pessoas da leitura.
Como consequência, os alunos estão perdendo dia a dia o hábito da leitura, trazendo prejuízos
enormes à sua trajetória acadêmica, bem como, futuramente, em sua vida profissional.
No entanto, faz-se necessário desenvolver o Projeto de Leitura com os alunos dos anos finais do CEF
Telebrasília, na tentativa de resgatar o valor, prazer e incentivo à prática da leitura, contribuindo
assim, com sua formação acadêmica, sustentabilidade e promoção da cidadania.

OBJETIVO GERAL
Através do Projeto de Leitura, levar o aluno a resgatar o prazer, gosto e incentivo à leitura,
desenvolver melhor suas habilidades linguísticas: falar, ler, ouvir e escrever, adquirindo assim,
novos conhecimentos que vão contribuir na construção de valores próprios, sustentabilidade,
emancipação social e promoção da cidadania.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Desenvolver as habilidades linguísticas: falar, ler, ouvir e escrever;
Despertar o interesse do aluno pela leitura, motivar o gosto e o prazer de ler, ajudá-lo a
manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões.
Enriquecer o vocabulário;
Provocar a curiosidade;
Identificar autores e escritores; Descrever cenários e personagens;
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Identificar títulos de histórias conhecidas;
Incentivar o trabalho em equipe; Identificar personagens das histórias contadas;
Desenvolver o senso crítico e a criatividade; Buscar no mundo da fantasia possíveis
soluções para os problemas de seu mundo real; Desenvolver trabalhos em equipes de forma
lúdica; Produzir textos através de cenários vistos nas estórias; Fazer com que os alunos
percebam que são capazes de contar, interpretar e reescrever o que foi lido e trabalhado;
Narrar a estória oral e por escrita com início, meio e fim.
Culminância

O Projeto será realizado uma vez por semana, sempre com metade das turmas; As turmas estudarão
folclore, mito e mitologia, principalmente mitologia grega
Trabalharam no primeiro semestre o livro Mitologia, coleção Almanaque Sítio, do autor Monteiro
Lobato e no segundo semestre O Minotauro também do mesmo autor.

Desenvolvimento do Projeto
O Aluno deverá:
Fazer a leitura do livro coletivamente.
Preencher inicialmente a ficha literária, com o título do livro, nome do autor, editora. Fazer a
narrativa do que foi lido após cada capitulo, anotando a a cada dia a página que parou;
Ao término da leitura do livro, realizar a narrativa oral e por escrito, contendo início, meio e fim.
Ao final do Semestre:
Fazer um mural contendo atividades realizadas pelos alunos na Biblioteca;
Oferecer um prémio (livro) ao aluno que tiver lido o maior número de livros possível e obtido
participação significativa no Projeto.
Avaliação
A avaliação será realizada diariamente no período do Projeto de Leitura, através da observação em
relação aos alunos quanto ao interesse, concentração, leitura e a participação dos mesmos nas
atividades propostas; como a realização da ficha literária, e a narrativa da obra lida, seja oral ou
escrita contendo início, meio e fim.
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Empréstimos de Livros

O acervo da biblioteca do CEF Telebrasília está disponível para alunos, professores e funcionários mediante
empréstimo de dez dias, renováveis por mais dez ou quinze dias.
Os pais, ou responsáveis, pelos alunos assinam o termo de compromisso se responsabilizando pela perda,
dano ou atraso na devolução.
Uma pequena multa é cobrada para coibir a devolução após a data agendada.
Com o dinheiro das multas e a verba destinada pelo GDF para a Feira do Livro, novos títulos são adquiridos
todos os anos de acordo com solicitação dos alunos – respeitando sempre a classificação indicativa – e dos
professores.
A biblioteca também recebe eventuais doações de alunos, professores e da comunidade escolar. Ela conta
com um grupo de leitores assíduos de diversas faixas etárias que tem crescido lento, mas continuamente.
Os empréstimos no ano de 2019 estão acontecendo no turno matutino as quintas e sextas feiras entre as
07h:30min e a 11h:30min e durante os intervalos de segunda a sexta.
No turno vespertino os empréstimos são realizados as segundas e as sextas das 14h:00 as 18h:00.
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PLANO DE AÇÃO EEAA
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EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM - EEAA
PLANO DE AÇÃO – 2019
CRE: Núcleo Bandeirante
EEAA: CEF Telebrasília - CETELB
PEDAGOGA: Clary Marinho Godinho – Matrícula: 175353-3
PSICÓLOGA: Vinícius
Obs.: Até este momento não foi definido qual psicólogo comporá a EEAA desta unidade escolar.

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Trata-se de um serviço voltado a atuar na promoção de ações que
proporcionem a reflexão e a conscientização de funções, papéis e
responsabilidades dos atores da escola, (...) bem como no apoio à
equipe escolar, favorecendo a apropriação de conhecimentos, o
desenvolvimento de recursos e habilidades que, por sua vez, viabilizem
a oxigenação e a renovação das práticas educativas (Araújo, 2003;
Marinho-Araújo e Almeida, 2005). (Serviço Especializado de Apoio à
Aprendizagem - Orientação Pedagógica, p. 66).

Contribuir com a melhoria do processo ensino e aprendizagem, com
vistas à superação dos alunos, principalmente aqueles que apresentam
significativas dificuldades de aprendizagem, por meio do serviço de
apoio pedagógico especializado com ações institucionais.

 Apoiar e subsidiar o corpo docente auxiliando-o a desenvolver

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

estratégias educacionais que respondam às diferentes necessidades
dos alunos no contexto escolar;
 Sensibilizar as famílias para maior participação no processo
avaliativo/interventivo,
tornando-as
corresponsáveis
no
desenvolvimento e aprendizagem dos alunos;
 Intervir na comunidade escolar, de forma preventiva, visando
informar e sensibilizar sobre a importância dos procedimentos a
serem adotados pelo serviço de apoio pedagógico especializado;
 Reavaliar o estudante, quando se fizer necessário.
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METAS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

INTERFACE

Favorecer os processos individuais de aprendizagem, assessorando
o professor, coordenador, gestão escolar e esclarecendo às famílias
(e/ou responsáveis pelo educando), a respeito da melhor maneira de
apoiá-lo no processo de ensino e aprendizagem, de tal forma que
todos os envolvidos estejam cientes e de acordo, sempre no intuito
de proporcionar a prevenção e/ou superação das dificuldades
apresentadas.

1. Elaboração do Mapeamento Institucional (deverá ocorrer de forma
processual durante o ano letivo);
2. Análise sobre o que motivou o professor a solicitar apoio;
3. Revisão e reflexão das intervenções realizadas pelo professor;
4. Atuação no Processo de Avaliação e Intervenção das Queixas
Escolares – PAIQUE - iniciando no nível 1(um) do processo PAIQUE,
realizando observações no contexto escolar (em sala de aula,
recreação, horário de lanche; análises documentais, entre outros); caso
não sejam solucionadas as queixas neste nível, será iniciado o 2º nível
do PAIQUE (entrevista com a família) e, em seguida, se necessário, o
3º nível do PAIQUE (atendimento ao aluno). Os três níveis poderão ser
alterados, em sua ordem, de acordo com a queixa apresentada, ou
mesmo ocorrerem concomitantemente durante o processo de
investigação a respeito das dificuldades do educando;
5. Avaliação Psicopedagógica (pedagógica e psicológica);
6. Intervenções, junto ao professor, buscando favorecer a superação
das dificuldades apresentadas na solicitação de apoio;
7. Reunião com a equipe de direção, coordenação pedagógica e grupo
pequeno de professores;
8. Realização de oficinas e/ou momentos de estudos, reflexões e trocas
de conhecimentos sobre práticas no ambiente escolar, bem como apoio
aos professores na realização das Adequações Curriculares, quando
houver necessidade;
9. Encaminhamento do aluno a outros especialistas (da área da saúde,
assistência social, entre outros), quando necessário;
10. Devolutiva (orientação ao professor e aos demais atores da escola
sobre procedimentos adequados, bem como à família, que possibilitem
a superação das dificuldades apresentadas pelo aluno);
11. Relatório de Avaliação e Intervenção da Queixa Escolar;
12. Atualização constante dos componentes dos SEAA com estudos e
cursos que subsidiem suas práticas;
13. Participação na elaboração de Estudos de Caso referente aos
alunos especiais, com vistas à Estratégia de Matrícula vigente para o
ano subsequente.
Comunidade escolar do CEF Telebrasília – CETELB.
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RECURSOS

RECURSOS HUMANOS














Material Psicopedagógico;
Sala ambiente;
Testes Psicológicos e psicopedagógicos;
Jogos;
Brinquedos;
Material didático;
Computador;
Data Show
Psicólogo;
Pedagogo;
Orientador Educacional;
Professores da Sala de Recursos.

Professor(a), coordenador, equipe de gestão, alunos e pais do CEF
Telebrasília - CETELB.
POPULAÇÃO ALVO

PERÍODO DE
EXECUÇÃO

Ano letivo de 2019.

Este SEAA pretende trabalhar numa perspectiva de atuação preventiva por meio de ações
pedagógicas junto aos professores, de forma integrada com a Orientação Educacional, Supervisão
e Coordenação Pedagógica e os Profissionais da Sala de Recursos (SR), Sala de Apoio à
Aprendizagem (SAA), Itinerância de DA (Deficiência Auditiva), DV (Deficiência Visual), entre outros,
identificando barreiras que estejam dificultando o processo educativo, sugerindo possíveis
estratégias metodológicas e avaliativas para superá-las.

Desta forma, a ação da EEAA será pautada nessas três dimensões:

 Mapeamento Institucional;
 Assessoria ao trabalho coletivo dos professores;
 Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem.
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PLANO DE AÇÃO SOE
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GOVERNO DO

DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Educação Básica
Coordenação de Educação Integral
Gerência de Orientação Educacional

PLANO DE AÇÃO 2019
CRE: Núcleo Bandeirante
UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Fundamental Telebrasília ( CETELB)
ORIENTADORA EDUCACIONAL: Andréa Aparecida Rodrigues

Objetivos

Metas

Organizar e sistematizar o
trabalho realizado pelo
SOE (Serviço de
Orientação Educacional)
na unidade de ensino.

Realizar
apresentações e/ou
reuniões para
esclarecimento e
direcionamento das
ações realizadas pelo
SOE.

MATRÍCULA: 212.360-6

Ações

Apresentar ao corpo docente as atribuições
do Serviço de Orientação Educacional.

Cronograma

Avaliação das ações

Fevereiro e Março

Possibilitar situações que
viabilizem as ações realizadas pelo
SOE.
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Identificar, através de
encaminhamentos, os
fatores que possam
interferir e prejudicar o
processo de
aprendizagem dos
educandos.

Orientar responsáveis
e/ou famílias dos
educandos sobre a
importância da
participação na vida
escolar do estudante.

Identificar e realizar os
devidos
encaminhamentos de
estudantes que
apresentem necessidades
de acompanhamentos
externos.

Atender todas as
demandas
encaminhadas.

Estimular a participação dos professores na Todo ano letivo
identificação, no encaminhamento e no
acompanhamento
dos
alunos
com
dificuldades de adaptação, de convívio social
ou com dificuldades de aprendizagem;

Aumentar a
participação das
famílias na escola.

Promover encontros com a comunidade
escolar que contribua com a conscientização
e reflexão do seu papel na vida escolar dos
estudantes.

Identificar e realizar de forma sistematizada,
Garantir que todos os junto ao corpo docente, estudantes que
estudantes que
apresentem necessidades de
apresentarem
acompanhamento externo.
necessidades de
acompanhamentos

Todo ano letivo

Discutir com todo o corpo
docente os objetivos alcançados,
frente aos encaminhamentos.
Estabelecer estratégicas para que
os objetivos sejam alcançados.

Discutir com todo o corpo
docente os objetivos propostos
sobre a participação da família na
escola.

Articular e discutir junto às redes
sociais os atendimentos
realizados.
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externos sejam
encaminhados.

Encaminhar e acompanhar os estudantes que Todo ano letivo
forem encaminhados às Rede Sociais (
Centros de Saúde (atendimento médico
especializado), COMPP, Conselho Tutelar,
Adolescentro, Hospital da Criança de Brasília,
etc.
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PLANO DE AÇÃO SAA
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Professora : Lourdes Macedo
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PLANO DE AÇÃO AEE
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PLANO DE AÇÃO 2019
UNIEB: Núcleo Bandeirante
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)
SALA DE RECURSOS: Centro de Ensino Fundamental Telebrasília (CETELB)
PROFESSORA: Priscila Sousa Martins Dantas

MATRÍCULA: 219549-6

Objetivo Geral:

Desenvolver estratégias pedagógicas lúdicas a fim de complementar o trabalho realizado em sala de aula de acordo com o Currículo em Movimento
da SEDF com o estudante incluso nas séries iniciais do Centro de Ensino Fundamental Telebrasília (CETELB) do Riacho Fundo I a fim de
potencializar a sua autonomia e aprimorar o seu desempenho intelectual, emocional, sociocultural, psicomotor, social.
Ações

 Organização da sala para os
atendimentos

Responsáveis

Cronograma

 Professora da Sala de
Recursos.

 De fevereiro a março.

 As avaliações
das ações
ocorrerão ao
longo do período
letivo,
considerando-se
a adaptação e
funcionalidade
na aplicação das
práticas.

 Ano Letivo de 2019.
*De fevereiro a dezembro

 Durante a
execução, das
atividades
planejadas.

 Verificação das fichas de estudo de
caso, laudos e outros documentos
do estudante.
 Organização dos atendimentos
individuais:
* Período
** Número de vezes
*** Tempo
 Encaminhamento de comunicado
aos Pais.
 Encaminhamento do Termo de
Compromisso.

**Duas a três vezes por
semana (a confirmar, de acordo
com o número de estudantes)

Avaliação
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***Duração de 50 minutos cada
atendimento.

 Elaboração do Plano de Ação da
SR.
 Formação continuada para os
professores; organização dos
dossiês e encaminhamento do
formulário para Adequação
Curricular, aos professores
regentes.

 Mês de março

 Seleção de materiais a serem
produzidos para o estudante.
 Adequação dos materiais.
 Meses de março e abril.

 Verificar e planejar com as
professoras, as medidas para
atender as necessidades dos
estudantes, periodicamente.

 Professora da Sala de
Recursos.

 Enviar textos ou outros materiais,
aos familiares, sensibilizando-os
sobre a inclusão escolar.
 Participar de formação da EAPE.
 Manter registros do Diário de
Classe atualizados.
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 Registrar mudanças observadas em
relação ao estudante.
 Elaborar relatório individual do
estudante.

 Professora da SR e
professoras regentes.

 De abril a dezembro,
mensalmente.

 Elaborar oficinas e divulgar a
programação para celebrar Semana
Distrital de Conscientização e
Promoção da Educação Inclusiva
aos Alunos com Necessidades
Especiais (Lei Distrital nº
5.714/2016) e o Dia Nacional de
Luta da Pessoa com Deficiência
com os professores e estudantes da
escola.
 Ações Pedagógicas:
 Estimular o estudante a
expressar-se e comunicar-se
com clareza, fazendo-se
entender.
 Usar jogos de raciocínio.
 Utilizar jogos que estimulem
a percepção, concentração e
tomada de decisão.
 Realizar atividades que
estimulem a atenção,
concentração, e raciocínio

 De abril a dezembro,
semanalmente.
 De fevereiro a dezembro,
diariamente.
 Professora da SR

 De março a dezembro.

 Professora da SR
 Ao final do primeiro e
segundo semestres.
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lógico-matemático.
Utilizar diversas técnicas
para elaborar e contar
histórias.
Recontar histórias.
Estimular o estudante a
situar-se no meio em que
vive(escola, casa/endereço,
cidade e país).
Utilizar diversos tipos de
atividades, para que se
efetive a alfabetização.
Promover
estratégias/atividades, para
que o estudante se sinta
integrado ao ambiente,
observando e
compreendendo valores
básicos indispensáveis à
convivência.

 Agosto e setembro

 Em todas as aulas,
semanalmente, durante
todo o ano letivo.

 Professora da SR em
sintonia com a professora
regente.

 Participar da Coordenação Coletiva
do CETELB Riacho Fundo 1.
 Participar da coordenação
específica para professores das
salas de recursos.
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 Professora da SR
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 Direção e Coordenação
Pedagógica da Escola.

 Equipe de Coordenação do
Ensino Especial do Núcleo
Bandeirante.

 Semanalmente, às
quartas-feiras.

 Semanalmente ou por
convocação.

Priscila Sousa Martins Dantas
Prof.ª da Sala de Recursos
Matrícula: 219549-6
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PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
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Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante
Gerência Regional de Educação Básica
Centro de Ensino Fundamental Telebrasília

PLANO DE AÇÃO – 2019
COORDENAÇÃO: KALFYA KEYLA 34.873-2, KÁTIA SELENITA MARTINS DE SOUZA- 37614-0- HELOISE ORRICO 39.808-X,
GLÁUCIA HERCÍLIA ALMEIDA DE MOURA – 38898X.
OBJETIVO

OBJETIVOS

METAS

GERAL

ESPECÍFICOS

Consolidar a
coordenação
como espaço de
estudos,
debates e
formação
continuada, e
garantir aos
professores
suporte para o
trabalho
pedagógico em
sala de aula.

- Elaborar plano de ação - Elaborar 01 (um)
plano de ação
anual;

-Elaboração de plano de - Pesquisa de material de
apoio antes das ações a
ação anual;

Acompanhar
o
-Atender 100% das
desenvolvimento
do demandas
projeto
político encaminhadas;
pedagógico da escola;

- Acompanhamento do
projeto político
pedagógico da escola.

Promover o acesso
a 100% dos
documentos e
demais diretrizes
que norteiam o
trabalho da
SEE/DF;

- Estudo da proposta
curricular nas
coordenações por área
de conhecimento;

anual;

- Prestar assistência
técnico-pedagógica aos
corpos
docente
e
discente;

- Realizar estudos sobre
a proposta curricular

AÇÕES

ESTRATÉGIAS

serem realizadas nas
coordenações.

- Estudo e debate das
Diretrizes de Avaliação
da SEEDF;

CRONOGRAMA

Fevereiro a
dezembro exceto
a elaboração do
plano de ação
anual.

- Estudo do Currículo em
Movimento por meio de
leitura, debates, seminários
etc.

- Estudo e debate de temas
nas coordenações coletivas
e por área de
conhecimento, por meio de
textos, reportagens, vídeos
e experiências dos
professores.

-Reunir
semanalmente com
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pautada no Currículo em
Movimento da SEE/DF

- Debater as Diretrizes
de Avaliação da SEEDF;

- Acompanhar e
subsidiar os
instrumentos de
acompanhamento
pedagógico dos
estudantes;

os professores nas
coordenações
pedagógicas;

- Estudo da proposta
curricular de ciclos,
principalmente III etapa;

- Reunir com as
equipes da sala de
recursos e serviço
especializado de
apoio à
aprendizagem
bimestralmente;

- Identificação das
potencialidades e
fragilidades dos
estudantes realizando
reuniões com os
professores nas
coordenações
específicas e coletivas;

- Utilizar 100% do
material didáticopedagógico.
- Subsidiar o
planejamento e a
execução das
avaliações diagnósticas,
projetos interventivos,
reagrupamentos e
procedimentos
avaliativos referentes
aos ciclos I, II e III
etapas e recuperação
contínua dos
estudantes;

- Acompanhamento da
elaboração e a
execução dos projetos
interventivos,
reagrupamentos e da
recuperação contínua
das aprendizagens;

- Seleção de material
para disponibilizar aos
professores como apoio
à preparação das
atividades de
intervenção e avaliação
diagnóstica para
promover as
aprendizagens;

- Identificação periódica,
das necessidades de
aprendizagens dos
estudantes, a fim de
favorecer as intervenções
necessárias antes do final
de cada bimestre;

- Debate das propostas de
projetos interventivos,
reagrupamentos e
recuperação contínua
apresentada pelos
professores e pela
coordenação, com
acompanhamento e
apropriação dos resultados.

- Debate das propostas de
atividades/projetos
interdisciplinares
apresentadas pelos
professores e pela
coordenação, com
acompanhamento e
apropriação dos resultados.

- Análise dos resultados do
acompanhamento das
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- Estimular a
interdisciplinaridade;

- Promover atividades
de adaptação para os
estudantes de 6º ano,
sensibilizando os
docentes para acolhida;

-Acompanhar

o
desenvolvimento
e
execução dos planos de
ensino, a fim de
promover um trabalho
transdisciplinar;

- Propor e discutir
estratégias pedagógicas
de intervenção para
melhorar as
aprendizagens dos
estudantes;

-Identificar
constantemente
as
prioridades das turmas e
professores
para

- Disponibilização de
materiais aos
professores como apoio
à preparação das
atividades e/ou projetos
interdisciplinares;

- Sensibilização dos
professores que
atendem turmas de 6º
ano em relação às
necessidades
específicas de
adaptação desses
estudantes;

- Compartilhamento dos
resultados das
avaliações (diagnóstica,
processual, larga
escala) dos estudantes
nas coordenações
coletivas;

- Realização de
encontros pedagógicos
para discutir estratégias

aprendizagens dos
estudantes nas
coordenações coletivas.

- Organização e exposição
de estratégias e atividades
bem sucedidas
desenvolvidas pelos
professores e estudantes;

- Apresentação e análise
de dados por turma/ano.

-Participação em reuniões
pedagógicas
e
administrativas;

Acompanhamento
planejamentos;

dos

-Assistência à direção em
assuntos pedagógicos e
atividades em geral.
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prestar-lhes um melhor
atendimento;

-Valorizar os trabalhos
inovadores e bem
sucedidos dos
professores e
estudantes;

bem sucedidas para as
aprendizagens;

-Acompanhar o
preenchimento dos
diários eletrônicos por
meio do ieducar.

- Incentivar a troca de
experiências entre os
professores;
-Orientar e acompanhar
o preenchimento dos
diários de classe.

-Seleção, treinamento e
acompanhamento das
atividades de monitoria.

-Acompanhamento dos
diários de classe
eletrônicos e impressos.

- Formação/treinamento
dos estudantes para
participação no projeto de
monitoria.

- Acompanhamento diário
dos monitores durante a
execução das atividades.

- Selecionar, treinar,
acompanhar e atribuir
responsabilidades
ao
grupo de estudantes
eleitos
monitores,
colaborando para a
melhoria
da
organização,
da
disciplina
e
da
aprendizagem.
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