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1. APRESENTAÇÃO
O trabalho coletivo para a construção da PP do Centro Educacional 02 de Taguatinga –
Centrão vem sendo desenvolvido com base no desejo de escolher as ações que permitam atingir
os objetivos a que se propõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Proposta
Pedagógica das Escolas Públicas do Distrito Federal e o Currículo da Educação Básica das
Escolas Públicas do Distrito Federal.
O histórico dessa Instituição de ensino comprova a sua função social, essencial na
formação da cidadania, por oferecer ao estudante instrumentos que favoreçam a compreensão
da realidade do mundo em que vive, para localizar-se e inserir-se dentro dela, interpretá-la e
contribuir para a sua transformação inovadora.
Considerando a coletividade das diversas áreas que constituem a escola, a construção da
PP foi sendo realizada em diversas reuniões com os grupos que constituem cada área. Nesse
ponto, vale ressaltar que nessa escola não há a coordenação coletiva na quarta-feira, como as
demais escolas, como os educadores são distribuídos em jornadas de 20 horas, coordenam uma
vez por semana junto com os demais professores da mesma área de conhecimento, lecionam
três dias e tem um dia de coordenação individual. Além disso, na escola são mantidos espaços
e projetos que contam com a participação de educadores readaptados ou de disciplinas extintas,
que participaram da construção da mesma em reuniões específicas com seus grupos. Com isso
as discussões e elaborações da PP foram realizadas em grupos diversos e posteriormente
agregadas, formando esse documento.
Os grupos de educadores regentes foram reunidos nos dias de suas coordenações,
obedecendo aos dias regulamentados na portaria de distribuição de carga, sendo na terça-feira
os educadores de Matemática, Ciências, Biologia, Física, Química; na quinta-feira, os
educadores de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física; na
sexta-feira, os educadores de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Nessas coordenações
ocorrem discussões sobre o Currículo emMovimento da Educação Básica, os planejamentos da
Semana de Educação para a Vida e da Semana da EJA em Ação, as atividades extraclasses
como idas ao planetário, Feira do Livro, visitas a exposições artísticas, palestras de pessoas e
instituições que se tornam parceiras da escola.
Nas segundas e quartas-feiras ocorreram as reuniões com os demais setores da escola,
como secretaria, sala de leitura, laboratório de inclusão digital, biblioteca, cantina, serviços gerais;
onde são ressaltadas as atividades que podem ser desenvolvidas para melhor atender aos
estudantes dessa escola.
No início de cada semestre é realizada uma reunião com os estudantes e seus
responsáveis, apresentando a organização da Educação de Jovens e Adultos – EJA e as normas

escolares. Nessa reunião, os estudantes e responsáveis são incentivados a apresentar
sugestões para o desenvolvimento das atividades escolares.

Considerando as sugestões

apresentadas os projetos escolares começam a ser planejados para atender aos anseios da
comunidade escolar. No decorrer do semestre são realizadas reuniões mensais com os
responsáveis e estudantes para acompanhamento do desenvolvimento pedagógico e discussões
de sugestões para melhoria da proposta pedagógica.
Ressaltando que uma escola Polo de EJA não funciona da mesma maneira que uma
escola de ensino regular, onde os estudantes têm a mesma faixa etária da série que estudam e
um horário de aulas iguais para todos. A Educação de Jovens e Adultos atende estudantes a
partir dos 15 anos de idade até mais de 70 anos em alguns casos. Por isso, algumas sugestões
podem não se aplicar a essa modalidade e ensino, onde mais do que ressaltado em outras
instituições, nessa escola o estudante realmente é ÚNICO, pois seu horário de permanência na
escola está vinculado ao seu desenvolvimento acadêmico.
Porém, tais mudanças não dependem apenas de nosso estabelecimento de ensino, mas,
também, da Secretaria de Estado de Educação e do Conselho de Educação, essa especificidade
da EJA e nas discussões realizadas envolvendo direção, educadores, servidores, estudantes e
seus responsáveis; constatou-se que são necessárias mudanças tangentes à pedagogia de
nossa escola

2. HISTORICIDADE

Construído em 1976, o Centro Educacional 02 iniciou suas atividades em 27 de fevereiro
de 1977, sendo inaugurado em 5 de junho desse mesmo ano. A criação desta escola deu-se por
meio da Resolução nº 79-CD, de 01 de junho de 1978 (DODF nº 109, de 12 de junho de 1978 e
N. da FEDF – vol.II). O plano de funcionamento desta instituição foi aprovado pelo Parecer nº
125 – CEDF de 06 de dezembro de 1978 (Boletim nº 13, - CEDF) e a autorização para seu
funcionamento se deu pela Portaria nº 56, de 29 de dezembro de 1978 (DODF nº 13, de 18 de
janeiro de 1979 e A.N. da FEDF – vol. I). Vinculado ao antigo Complexo Escolar “B” de
Taguatinga, pela Instrução nº 38-DEX.,de 24 de outubro de 1979.Seu reconhecimento foi feito
por intermédio da Portaria nº 17 – SEC, de 07 de julho de 1980 (DODF nº 129, de 10 julho de
1980 e A.N. da FEDF), o INEP da escola é 53003578.
Ao longo desses anos, funcionaram no Centro Educacional 02 de Taguatinga diversos
projetos, tais como Creche, Projeto Pedagógico Alternativo; Escola Polo de Música, Ensino Médio
Regular e outros que atualmente não funcionam mais. Além disso, o corpo docente da escola
obteve premiações com diversos projetos. Alguns prêmios foram ao professor que idealizou e
desenvolveu o projeto e ainda na expobásica.
A escola teve destaque na área de esportes, com várias premiações em competições das
quais participou. Nos Jogos da DRET, a melhor participação foi no ano de 2006.
No ano de 2007 foi realizada a “Semana 30 Anos” que reuniu funcionários que trabalharam
na escola desde 1977, lembrando as origens e transformações pelas quais a escola passou no
decorrer dos anos. As comemorações dos 30 Anos culminaram com uma Festa no estilo dos
anos 70, homenageando os funcionários que participaram por mais tempo da história da
instituição.
Em 2017 comemoramos 40 anos. No mês de aniversário, junho, tivemos uma semana de
atividades comemorativas com apresentações artísticas e culturais no intervalo e lanche com
comidas típicas.
O Conselho Escolar é presente, sendo que a Comunidade participa no que é possível.
Desde 2004 várias parcerias com o comércio local foram estabelecidas no intuito de apoiar as
atividades desenvolvidas na escola, tais parcerias promovem a melhoria da parte física e na
aquisição de materiais para o corpo docente e discente.
Desde o ano de 2012, o Centro Educacional 02 de Taguatinga atende apenas a Educação
de Jovens e Adultos nos três turnos, pois a escola tornou-se um polo da Educação de Jovens e
Adultos - EJA.

O espaço físico do Centro Educacional 02 de Taguatinga conta com 20 (vinte) salas de
aulas e algumas salas de múltiplas funções como o Laboratório de física, Sala de Arte,
Laboratório de Informática, Sala de Educação Física, Sala de Recursos Generalista, Biblioteca,
Sala de Leitura, Mecanografia, Cantina, Sala para atendimento do EJA Especial, Sala de Som,
Sala de atendimento ao projeto LEIA (atendimento aos estudantes com TDAH),Sala de
atendimento ao projeto Psicanálise na Escola Interpretando a Subjetividade Através da Palavra,
Corpo e Afeto (escuta afetiva), Quadra poliesportiva com vestiários masculino e feminino e uma
sala pequena para as servidoras de limpeza. Além disso, dispõe de secretaria, sala de direção,
supervisão pedagógica, sala de professores e sala para coordenação.
As salas de aula são menores que as das outras escolas no geral, pois foram projetadas
para no máximo 35 alunos, embora sejam ocupadas por uma média de 42 alunos.
Para melhoria das atividades desenvolvidas, existe a necessidade de um auditório para a
realização de eventos com um maior número de pessoas, incluindo formaturas, atividades do
Projeto EJA em Ação.
Para prestar atendimento aos estudantes, estão à disposição:


Diretora;



Vice-diretora;



Supervisores: três de 40h e dois de 20h, distribuídos nos três turnos;



90 professores regentes;



04 orientadoras educacionais;



03 coordenadores pedagógicos com 40 horas.



02 coordenadores pedagógicos com 20 horas.



01 coordenador pedagógico 20 horas.



Chefe de secretaria;



Na secretaria temos 04 apoios técnico-administrativo e 02 servidoras com limitação de
atividade;



Na biblioteca há seis professoras readaptadas, um professor de disciplina extinta.



01 agente de educação (portaria) e uma servidora agente de serviços gerais, com
limitação, na portaria.



01 servidora readaptada como apoio administrativo;



02 professoras readaptadas como apoio pedagógico no turno matutino, 02 professores
readaptados no vespertino e 02 professores readaptados no turno noturno;



Na Mecanografia temos dois servidores administrativos no matutino/vespertino e
vespertino/noturno.



O serviço de limpeza é terceirizado, mas não são disponibilizados servidores durante o
desenvolvimento das atividades no turno noturno.

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
O Centro Educacional 02 de Taguatinga atende os três Segmentos da Educação de
Jovens e Adultos, distribuídos nos três turnos.
Ao se tornar polo de Educação de Jovens e Adultos – EJA - o Centro Educacional 02 de
Taguatinga possibilitou a diversos estudantes o retorno aos estudos que em tempos atrás haviam
abandonado, ou que por diversos motivos os atrasaram. Para atender as diversas
especificidades da EJA, a escola oferece os três segmentos de EJA. O 1º segmento é atendido
no turno vespertino, são 4 turmas sendo 1 de cada etapa. O 2º segmento é atendido nos turnos
matutino, com 8 turmas, e vespertino, com 10 turmas. O 3º segmento é atendido nos três turnos,
sendo o matutino com 10 turmas, o vespertino com 3 turmas e o noturno com 12 turmas. A
disponibilidade dos segmentos em vários turnos permite ao estudante da EJA transferir seu
horário de estudo de acordo com as suas necessidades, principalmente nas que se referem ao
seu sustento financeiro.
A matrícula na EJA é feita por componentes curriculares independentes e cada estudante
tem o seu horário individualizado, podendo conter componentes curriculares de diferentes etapas
dentro do mesmo segmento, um estudante pode cursar, por exemplo, componentes curriculares
da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª etapas no decorrer do mesmo semestre. Considerando essa diferença marcante
da EJA em relação ao ensino regular, não se pode pensar na organização da escola, dos
professores, das atividades escolares e dos próprios estudantes da mesma maneira que se faz
em uma escola de ensino regular.
O horário de aulas do estudante é individual, a secretaria da escola faz a cada semestre
cerca de 2.500 horários. Na EJA, o estudante pode estar matriculado na mesma série e em
turmas diferentes, como também pode estar matriculado em séries diferentes, pois o intuito é
diminuir o número de aulas vagas no horário do estudante.
O corpo discente constitui-se de estudantes que residem em diversas localidades, poucos
residem próximos à escola, a maioria reside em outras Regiões Administrativas e no entorno do
DF, são exemplos: Samambaia, Recanto das Emas, Ceilândia, Santa Maria, Valparaíso, Santo
Antônio do Descoberto, Águas Lindas de Goiás, entre outras. Isso acarreta alguns problemas,
como atrasos, faltas, evasão escolar e falta da integração família/escola; dessa maneira, o
desenvolvimento das atividades escolares e o rendimento do estudante são prejudicados.
Nossa escola, nos turnos matutino e vespertino, atende, em sua grande maioria,
adolescentes em condições de vulnerabilidade, com problemas familiares graves (pais presos,
traficantes, padrastos aliciadores, familiares usuários de drogas, entre outros), adolescentes que
apresentam problemas com a justiça (assaltos, homicídios, latrocínios, estupros, entre outros),
além de boa parte, inclusive, apresentar restrição de liberdade com medidas de liberdade

assistida e semiliberdade. Diante desse quadro, por diversas vezes, presenciamos venda de
drogas nas proximidades da escola, e existe a suspeita de que tal prática esteja ocorrendo nas
dependências escolares, acontecem ameaças a professores e funcionários, desrespeito a
colegas em sala de aula entre outras ocorrências. Em menos de dois anos, mais de cinco
professores foram afastados por algum tipo de violência, inclusive física. Para tentar garantir um
pouco mais de segurança, a escola também se equipou com sistema de segurança com câmeras
de vigilância, o que tem ajudado a inibir alguns crimes dentro e nos arredores da escola. Por
diversas vezes foi solicitada a presença velada de policiais de Polícia Civil e da Polícia Militar no
que diz respeito ao tráfico de drogas; enfim, são feitas tentativas em amenizar a situação com o
que a escola dispõe.
Diante desse quadro, essa instituição tenta ajustar ações internas e externas. Entre as
Ações Externas são procuradas parcerias com diversas universidades ONGs e instituições para
oferecer um apoio pedagógico aos estudantes, seja com palestras ou oficinas, há a participação
ativa de membros da escola no CONSEG, reunião com o Batalhão Escolar, Parceria com a
Polícia Civil, CIEE, entre outros. Nas Ações Internas a escola disponibiliza o CID de Voleibol, CID
de Xadrez e CID de Judô; ainda os estudantes têm acesso a Sala de Informática com
disponibilidade de 25 computadores conectados à internet; existe uma Sala de Leitura e Vídeo
para atendimento aos estudantes; enfim, essa organização interna visa atender os estudantes
que estão em horário livre, pois é comum na EJA um horário vago entre uma aula e outra. Com
isso, é necessário, para atender à demanda aproximadamente800 alunos por turno, um número
maior de recursos humanos que nos auxiliem nos cuidados com os estudantes. Sendo
necessário que sejam pessoas que possuam as habilidades necessárias para lidar com esses
jovens agressivos.
1º SEGMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – VESPERTINO
No 1º Segmento de Educação de Jovens e Adultos a escola atende 88 estudantes
matriculados no turno vespertino, divididos em quatro turmas. 1ª etapa com 19 estudantes, 2ª
etapa com 13 estudantes, 3ª etapa com 19 estudantes, e 4ª etapa com 37 estudantes. A idade
dos estudantes varia de 15 anos a 72 anos. As turmas são inclusivas atendendo estudantes com
Necessidades Educacionais Especiais.
2º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MATUTINO e VESPERTINO
O 2º Segmento da Educação de Jovens e Adultos atende adolescentes com a idade
mínima de 15 anos e adultos de todas as idades. Atualmente a escola atende aproximadamente
794 estudantes no 2º segmento, distribuídos nos dois turnos, tendo na 5ª etapa 118 estudantes,
na 6ª etapa 214 estudantes, na 7ª etapa 202 e na 8ª etapa 260 estudantes.

A Educação de Jovens e adultos não é uma educação voltada para adolescentes que
foram excluídos do sistema regular de ensino, mas uma modalidade de ensino criada para
atender a trabalhadores, jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de estudar na faixa
etária considerada adequada quando eram crianças e adolescentes. No entanto, a maioria dos
estudantes desse segmento é composta por adolescentes excluídos do sistema regular, por
consequência de comportamento inadequado, infrequência, repetências e baixo rendimento nas
escolas de origem.
Algumas escolas que encaminham estudantes ao CED.02, prestam informações
equivocadas aos pais e estudantes quanto ao funcionamento da EJA, chegando a estabelecer
que o ensino será inferior e com isso o estudante pode alcançar o êxito escolar que até o
momento não foi possível. A EJA não deve ser considerada mais fácil, na realidade é uma
educação diferenciada, e alguns desses estudantes jovens não se adaptam à metodologia da
EJA, devido à falta de maturidade em administrar seu tempo e, principalmente, suas
responsabilidades.
Um dos problemas que atingem os adolescentes a partir dos 15 anos é o contato precoce
com drogas lícitas e ilícitas. O uso dessas drogas ocorre antes do estudante entrar na escola, o
que resulta em uma conduta degradante que culmina com a total falta de interesse pelas aulas,
em agressões físicas entre colegas, a falta de respeito pelos funcionários, professores e pela
autoridade policial presente na escola. Além do desrespeito, ameaças a professores e
funcionários, chutes nas portas, bombas com gás, uso de palavras de baixo calão, e outras
atitudes que não condizem com o ambiente escolar são constantes. O comportamento
inadequado do estudante que é usuário de drogas reflete negativamente na relação da escola
com a comunidade local. O CED 02 tem sido denunciado pelos moradores locais, porque,
segundo eles, os estudantes estão consumindo drogas na porta de suas casas deixando-os à
mercê de adolescentes agressivos e perigosos. Existem denúncias de que alguns estudantes
portam armas, por esse e outros motivos, a ação policial necessita ser mais frequente com
abordagem aos estudantes nos arredores e no interior escola.
Na maioria dos dias letivos há ocorrências policiais dentro e fora da escola, as mais
frequentes são: uso e porte de maconha, agressões aos colegas e assaltos à mão armada. Tais
acontecimentos envolvem tanto os estudantes do CED 02 quanto indivíduos que não fazem parte
da comunidade escolar e se aproveitam da situação de vulnerabilidade em que alguns estudantes
se encontram.
O consumo indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas e suas consequências sociais e
pedagógicas estão associados à impunidade dos menores de idade. Em vários casos foram
constatados que quando o menor é abordado usando a maconha, ele ainda zomba da cara do
policial alegando ser apenas usuário e quando encaminhado à DCA, é logo liberado; voltando

naturalmente no outro dia para a escola. O posto policial do batalhão escolar não está presente
de maneira permanente na escola, o contrário disso favoreceria a ação preventiva quanto à
abordagem dos estudantes por indivíduos oportunistas.
No âmbito pedagógico, ocorrências diárias são registradas, o regimento escolar é aplicado
com orientações, advertências e suspensões, de acordo com o caso. Os acontecimentos são
comunicados aos pais, mas por diversas vezes, surpreendemo-nos porque os mesmos já sabem
do uso de drogas pelos seus filhos. Na verdade, os pais se limitam apenas a obrigar os filhos a
frequentar a escola, estando eles interessados ou não.
Apesar de toda essa realidade descrita, vale ressaltar, e enfatizar que no CED02 existem
estudantes que realmente tem o perfil para a EJA, que são trabalhadores e querem estudar.
Infelizmente, parte desse grupo está evadindo do ambiente escolar, uma vez que sofrem
ameaças constantes à sua integridade física e moral, embora a escola busque diversas
alternativas possíveis e legais para evitar essa evasão. Entre as iniciativas da escola para evitar
a evasão contamos com a comunicação às famílias sobre o comportamento e rendimento dos
estudantes, atendimento aos estudantes faltosos pelo serviço de Orientação Educacional,
atendimento aos estudantes no Projeto de Escuta Afetiva.
A escola não tem estrutura adequada para solucionar a problemática familiar e social.
Faltam soluções efetivas e apoio de outros segmentos do governo e políticas públicas para
resolver ou minimizar os problemas citados.
Em reuniões e coordenações são discutidas ações que atendam a demanda dessa
modalidade de ensino. Nas discussões é salientado que para sanar esses problemas as
parcerias com a família, a Coordenadoria Regional de Ensino, a Secretaria de Educação
(SEEDF), o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Conselho Tutelar, o Sindicato
dos Professores, a Secretaria de Justiça e outras instituições sociais são necessárias e até
fundamentais para o êxito do desenvolvimento escolar. A escola atende aproximadamente 50
estudantes menores de idade que cumprem medidas socioeducativas, obedecendo ao Estatuto
da Criança e Adolescente, alguns desses estudantes causam problemas, pois são matriculados
no decorrer do semestre, não conseguem acompanhar o conteúdo, não se empenham em
estudar os conteúdos já ministrados, com isso dificultando o seu aprendizado e o seu
relacionamento com os colegas. O acompanhamento do desenvolvimento escolar nesses casos
não é eficiente, muitas vezes a responsabilidade fica somente para a escola e para o professor,
é constatado que o estudante nessa situação deve ser cobrado com mais empenho pelos
responsáveis, pela medida socioeducativa quanto ao seu desempenho e comportamento na
escola, já que está recebendo uma chance para socialização, e não uma oportunidade de

envolver-se ou incitar situações em discordância com o bom funcionamento da instituição
escolar.
Hoje é constatada a juvenilização da Educação de Jovens e Adultos em todos os
segmentos cujo público alvo é bastante peculiar se comparado aos estudantes do Ensino
Regular. A idade mínima de 15 anos para ingresso nos 1º e 2º segmentos não condiz com a
maturidade exigida para desenvolver seus estudos em EJA.

EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JOVENS E ADULTOS – EJA INTERVENTIVA
O Centro Educacional 02 de Taguatinga atende diversos estudantes na EJA que possuem
necessidades especiais. Geralmente, tais estudantes são inclusos nas turmas e recebem
adequação curricular e avaliação diferenciada, além de serem assistidos pela sala de recursos.
Mesmo com esse atendimento especial, no início do 1º semestre de 2015 a direção do
Centro Educacional 02 de Taguatinga foi procurada pela equipe de Coordenação de Educação
Especial da Regional de Ensino de Taguatinga que expôs a necessidade de se formar uma turma
de EJA Interventivo 2º segmento, para atender os estudantes com Deficiência Intelectual e
Transtorno Global do Desenvolvimento que estavam inseridos em Centros de Ensino
Fundamental em turmas inclusivas. Estes estudantes já estavam em idade e tamanho acima dos
demais estudantes das escolas em que estavam matriculados, e com isso não se sentiam
estimulados em ir às aulas por serem diferentes dos demais, e a falta de motivação para os
estudos os impedia de progredir nas atividades desenvolvidas.
No decorrer do 1º semestre de 2015 vários encontros, entre a equipe da Educação
Especial da Regional de Taguatinga e a direção do Centro Educacional 02, foram realizados para
discussão e elaboração da proposta que melhor atendesse tais alunos. A princípio foi
considerada a implantação da proposta de EJA Interventivo – 2º segmento presente nas
Diretrizes da Secretaria de Educação, porém essa não se adéqua a realidade do Centro
Educacional 02 de Taguatinga. Nesta proposta os professores têm que exercer jornada de 40
horas semanais, com um turno em regência e outro turno em coordenação, além disso, exigia
pelo menos duas habilitações nos componentes curriculares, já que a turma seria atendida por
quatro professores. Esta proposta não poderia ser desenvolvida no Centro Educacional 02 de
Taguatinga, pois os professores são lotados com 20 horas semanais, com regência e
coordenação no mesmo turno. E a turma seria exclusiva para Educação Especial, onde os
estudantes com deficiência intelectual e transtorno global do desenvolvimento não conviveriam
com os demais estudantes da escola.
No 2º semestre de 2015 foram encaminhados estudantes com deficiência intelectual e
transtorno global do desenvolvimento para atendimento na turma de EJA Interventivo, porém

como a turma não foi formada nos moldes das diretrizes, tais estudantes foram atendidos na
proposta de turmas inclusivas em alguns componentes curriculares e na sala de recursos.
Para atender os estudantes com deficiência intelectual e transtorno global do
desenvolvimento considerando a realidade do Centro Educacional 02 de Taguatinga e a
importância de convivência entre os estudantes da escola, foi desenvolvida a proposta inicial em
que os estudantes com deficiência intelectual e transtorno global do desenvolvimento seriam
atendidos em turmas exclusivas somente nos componentes curriculares de Matemática e
Português com a temporalidade de dois semestres para cada etapa (série), os demais
componentes curriculares foram ofertados nas turmas inclusivas, e atendimento na sala de
recursos. Tal proposta permitiu que os estudantes com deficiência intelectual e transtorno global
do desenvolvimento fossem atendidos em suas especificidades, com atendimento exclusivo em
Português e Matemática, com cinco aulas por semana de cada componente permitindo a
interação entre os estudantes com deficiência intelectual e transtorno global do desenvolvimento,
e nas turmas inclusivas permitindo que estes estudantes se relacionassem com os demais
estudantes e professores da escola, favorecendo sua socialização.
A equipe de Educação Especial da regional de Taguatinga concordou com esse modelo,
com isso no 2º semestre de 2016 funcionamos com essa proposta e tanto os estudantes com
deficiência intelectual e transtorno global do desenvolvimento quanto seus responsáveis
gostaram do atendimento, pois os estudantes aumentaram o entusiasmo em vir para a escola.
Considerando a excelente aceitação da proposta, foram mantidas as turmas de EJA Especial
(Educação Especial de Jovens e Adultos) com os componentes de Português e Matemática, e
as mesmas passaram a fazer parte da nossa modulação para atender aos estudantes com
deficiência intelectual e transtorno global do desenvolvimento.
No 2º semestre de 2018, foi implantada a EJA INTERVENTIVA proposta nas Diretrizes
Operacionais da EJA, onde os estudantes passaram a frequentar as 25 aulas semanais
propostas na grade horária, no vespertino, e o atendimento na sala de recursos é feito no turno
matutino. Os estudantes são divididos em 2 turmas, sendo que a turma A atende 5ª e 6ª etapas
e a turma B atende 7ª e 8ª etapas. Atualmente são atendidos 18 estudantes, sendo 10 estudantes
na turma A e 8 estudantes na turma B.

3º SEGMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MATUTINO, VESPERTINO E
NOTURNO.
O 3º Segmento de Educação de Jovens e Adultos atende, atualmente, aproximadamente
1.001 estudantes, distribuídos nos três turnos da seguinte maneira: no matutino 419 estudantes,
no vespertino 112 estudantes e no noturno 470 estudantes. A idade mínima exigida do estudante
para ingresso no 3º segmento é 18 anos, não havendo limite de idade máxima para adultos que

desejem estudar. Isso mostra a grande diversidade que se tem na EJA. Nos turnos matutino e
vespertino, a concentração maior é de estudantes mais jovens, que também foram excluídos do
ensino médio regular ou não tiveram oportunidade de estudar na idade própria. Felizmente, os
estudantes do 3º segmento raramente apresentam problemas relacionados à indisciplina,
agressividade ou envolvimento com drogas. O desafio nesse caso é minimizar a evasão escolar,
que acontece pelos problemas apresentados pelo 2º segmento fora e dentro da escola. Os
estudantes do 3º segmento já aspiram novos horizontes, estabelecem objetivos de estágio e
emprego, com isso a escola busca favorecer esse desenvolvimento ofertando aulas de qualidade,
recursos tecnológicos e didáticos, além de espaços físicos que atendam aos projetos
desenvolvidos pelos educadores.
Os estudantes do turno noturno em sua maioria adultos trabalhadores, apresentam um
comportamento diferente dos estudantes do diurno, tendo mais consciência em relação a sua
postura enquanto estudantes e apresentam mais respeito para com os educadores e colegas, o
que facilita o desenvolvimento das atividades propostas pelos educadores. Mesmo com uma
quantidade significativa de jovens com 18 anos, que assumem agora as primeiras
responsabilidades da vida adulta, esses não chegam a atrapalhar as aulas como ocorre nos
turnos matutino e vespertino.
Entre as dificuldades apresentadas no turno noturno, são destacadas a frequência
obrigatória, a não realização de tarefas de casa, e o pouco tempo para estudo. Os estudantes
justificam que não há tempo hábil, pois trabalham o dia inteiro, dependem de transporte público
e saem muito cedo para o trabalho e chegam muito tarde a suas casas. A frequência obrigatória
que é considerada para fins de aprovação e, principalmente, reprovação é um fator que promove
a evasão de parte desses estudantes, já que alguns perdem o 1º horário de aulas devido às
dificuldades de locomoção, seja quanto à disponibilidade de transporte público e/ou quanto à
fluidez de trânsito, que constantemente apresenta-se congestionado e lento; o fato de reprovar
por essas faltas em algumas disciplinas, desestimula o estudante a permanecer nas demais.
No turno noturno, boa parte dos estudantes está retornando aos estudos, e não apenas
mudando de modalidade como acontece no diurno, com isso apresentam deficiências de
conteúdos significativos para cursar o 3º segmento; em virtude disso os educadores consideram
necessários atendimentos extraclasses com atividades de reforço, preferencialmente de
português e matemática. Atualmente a escola conta com 2 professores, sendo 1 readaptada e 1
com restrição de atividades, que atendem alguns estudantes com reforço nos conteúdos de
matemática.
Os estudantes do noturno apresentam em seu perfil residir em localidades distantes da
escola, como por exemplo: Samambaia, Recanto das Emas, Ceilândia, Santa Maria, Santo
Antônio do Descoberto e Águas Lindas de Goiás, e, em sua minoria, por estudantes que moram

em suas adjacências. A escola é escolhida por apresentar a modalidade de ensino em EJA e
ficar em uma localização entre o trabalho e a residência, já que em escolas próximas as
residências não seria possível chegar no tempo destinado às aulas, que é das 19h às 23h. É
característica, quase geral, dos estudantes desse turno chegarem atrasados para a 1ª aula e, a
qualquer custo, sair mais cedo na 5ª aula, isso se deve a dificuldade no uso do transporte público
e na falta de segurança na saída da escola e na chegada as residências. Os estudantes alegam
que os ônibus passam bem antes do término da aula ou bem depois, por isso correm o risco de
assaltos. Esses fatores são os principais problemas que resultam em atrasos, faltas e até mesmo
a evasão escolar.
Alguns fatores são comuns aos turnos e interferem no desempenho dos estudantes,
entre eles são destacados a falta de hábito/horário de estudo; a falta de limites (respeito ao
próximo); o desinteresse e a falta de pré-requisitos.

4. FUNÇÃO SOCIAL – MISSÃO

Exercer a função social, essencial na formação da cidadania, oferecendo ao estudante da
Educação de Jovens e Adultos instrumentos que favoreçam a compreensão da realidade do
mundo em que vive, para localizar-se e inserir-se dentro dela, interpretá-la e contribuir para a sua
transformação inovadora.

5. PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Os princípios que norteiam o Centro Educacional 02 de Taguatinga estão de acordo com
os Parâmetros Curriculares Nacionais e com o Currículo da Educação Básica das Escolas
Públicas do Distrito Federal. Foram concebidos segundo a visão da construção social do
conhecimento, para desenvolver competências e habilidades, considerando que o indivíduo está
sendo preparado para enfrentar os desafios do mundo em transformação. O currículo a ser
trabalhado é o que caracteriza a função social da instituição educacional.
É de conhecimento dos educadores que, por mais que a educação formal seja aplicada
com esmero e dedicação, o que se vê é uma falta de interação do aprendiz com os conteúdos,

já que aquele permanece passivamente sentado em carteiras enfileiradas sem a menor noção
do que se passa na escola e completamente desmotivado a aprender.
Desta forma, torna-se extremamente importante que hoje a escola consiga alternativas na
maneira de trabalhar os conteúdos com os estudantes.
O tema da nossa proposta pedagógica é CIDADANIA, com o título Formando Cidadãos.
Os projetos em andamento têm como prioridade oferecer ao estudante os meios e as
experiências que visam à orientação do mesmo para que possa conhecer seus direitos e deveres
enquanto cidadão, promovendo mudanças de comportamento, para que ele seja capaz de
interferir na sua comunidade de forma positiva e colaboradora.
A avaliação será dinâmica, buscando sempre alternativas para superar os obstáculos
encontrados no processo ensino-aprendizagem.

Por que Cidadania?
Se perguntarmos a alguém o que é cidadania, a resposta virá fácil e rápida: ser cidadão é
ser um indivíduo capaz de exercer direitos e ter obrigações. Apesar da explicação fácil e, de tão
repetida, banal, o conceito real de cidadania não é realmente compreendido, e mais, ela não é
plenamente exercida.
Para exercer sua cidadania com plenitude, o indivíduo deve ter consciência de que todas
as suas ações trazem consequências. Até mesmo as mais singelas, como escovar os dentes e
deixar a torneira aberta, jogar um papel no chão, esperar sua vez para atravessar a rua na faixa,
preocupar-se com a escolha da profissão. É necessária, também, a compreensão de que essas
ações repercutem tanto em relação ao próprio indivíduo, quanto em relação à comunidade em
que vive, bem como em toda a sociedade. É necessário, também, que ele se reconheça como
sujeito de direitos, para que possa reivindicá-los, além de aceitar o lado mais pesado da
cidadania: o cumprimento dos deveres.
A Proposta Pedagógica do Centro Educacional 02 de Taguatinga é um compromisso
definido coletivamente. A proposta busca o compromisso com a formação do cidadão para um
tipo de sociedade, definindo as ações educativas e as características necessárias à escola para
alcançar seus objetivos e suas metas. A proposta é um processo permanente de reflexão e
discussão de problemas. É a oportunidade de delinear a identidade da escola.
Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Um dos desafios da escola
é aprender a construir uma forma de lidar com as diferenças que marcam os sujeitos que estão
envolvidos no processo educativo, garantindo não somente o respeito a essas diferenças, mas
abrindo espaço para que cada um possa demonstrar e ser atendido nas suas necessidades e
potencialidades. Lidar com as diferenças não é aceitar as desigualdades sociais.

Essa nova forma de agir precisa romper com a lógica centralizadora, que tem
historicamente desconsiderado a diversidade de opiniões, posturas, aspirações e demandas dos
diferentes atores sociais que agem no interior da escola.
Qualidade que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. A escola de
qualidade tem obrigação de evitar, de todas as maneiras possíveis, a repetência e a evasão.
Uma educação de qualidade visa à emancipação dos sujeitos sociais e não guarda em si
mesma um conjunto de critérios que a delimite. É a partir da concepção do mundo, sociedade e
educação esposada, que a escola procura desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes
que irão encaminhar a forma pela qual o indivíduo vai se relacionar com a sociedade, com a
natureza e consigo mesmo. Assim, a “escola de qualidade” é aquela que contribui com a
formação dos estudantes nos aspectos culturais, antropológicos, econômicos e políticos, para o
desempenho de seu papel de cidadão do mundo, tornando-se, assim, uma qualidade
referenciada no social. Nesse sentido, o ensino de qualidade está intimamente ligado à
transformação da realidade.
Gestão democrática, prática prevista na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e no Plano de Desenvolvimento de Educação, é uma forma de
exercitar a democracia participativa, podendo contribuir para a própria democratização da
sociedade.
A gestão democrática inclui, necessariamente, a ampla participação dos representantes
dos diferentes segmentos da escola nas decisões/ações administrativo-pedagógicas.
O reforço da autonomia da escola deve ser definido levando em conta as diferentes
dimensões das políticas educativas.
A autonomia das escolas é sempre uma autonomia relativa, uma vez que é condicionada
pelos poderes públicos e pelo contexto em que se efetiva. A autonomia é um investimento
baseado em compromissos e implica melhoria e avanços para a escola. A

construção

da

autonomia é processual e se articula ao esforço mais amplo de democratização da escola.
Liberdade constrói-se na vivência coletiva, interpessoal. É preciso desenvolver a cada
dia, em todos os momentos e em todos os espaços direitos adquiridos e pela ampliação de novos
direitos, sem deixar de cumprir seus deveres constitucionais.
Valorização do

magistério

na formação

continuada, condições de

trabalho,

remuneração.
Em uma educação emancipadora, que busca a transformação da realidade, o
conhecimento passa a ser fruto de uma construção coletiva, e, assim, o professor é mais do que
o mero “ensinante” e o processo de ensino-aprendizagem adquire movimento de troca e de

crescimento mútuo. Segundo Paulo Freire, o processo de ensino-aprendizagem é uma seta de
mão dupla: de um lado, o professor ensina e aprende e, de outro, o estudante aprende e ensina,
num processo dialético, isto é, permeado de contradições e de mediações.
O processo pedagógico caracteriza-se, portanto, como um movimento próprio de idas e
vindas, de construções sobre construções. São inúmeras as variáveis que interferem nesse
processo, tais como as condições materiais, físicas e as relações simbólicas. E toda essa
complexidade deve ser compreendida e trabalhada por aqueles que constroem o cotidiano
escolar.
Cientes da complexidade que envolve todo o sistema educacional, a Proposta Pedagógica
corretamente construída permitirá que seus integrantes tenham consciência de seu caminhar,
interfiram em seus limites, aproveitem as potencialidades e equacionem de maneira coerente as
dificuldades identificadas. Assim será possível pensar em um processo de ensino-aprendizagem
com melhor qualidade e aberto para uma sociedade em constante mudança.
A preocupação com a Educação de Jovens e Adultos deveria ser priorizada no Brasil, e
ter um lugar de destaque nas políticas públicas educacionais em função de alguns aspectos,
entre os quais, se destaca primeiramente o grande índice de jovens e adultos excluídos da
educação fundamental na época certa, gerando assim excluídos do acesso aos bens culturais e
sociais mais elementares. Esses mesmos excluídos terão dificuldades para serem inseridos no
mundo do trabalho e na participação política como cidadãos, já que com a pouca escolarização
serão considerados cidadãos de segunda classe.
A atenção governamental é voltada, principalmente, às crianças e adolescentes no ensino
básico e com vagas nas universidades para muitos. Não existe uma política de inclusão real para
aqueles que foram excluídos pela mesma sociedade que oferece um paliativo – a Educação de
Jovens e Adultos (EJA) – de baixa qualidade e solução questionável. Muitos dos que frequentam
a Educação de Jovens e Adultos, têm de contar somente com a própria força de vontade para
frequentar a Universidade.
A educação escolar deve constituir-se em uma ajuda intencional, sistemática, planejada e
continuada para crianças, adolescentes, jovens e adultos durante um período contínuo e
extensivo de tempo, diferindo de processos educativos que ocorrem em outras instâncias, como
na família, no trabalho, na mídia, no lazer e nos demais espaços de construção de conhecimentos
e valores para o convívio social. Assim sendo, deve ser evitada a abordagem simplista de encarar
a educação escolar como o fator preponderante para as transformações sociais, mesmo
reconhecendo-se sua importância na construção da democracia.
A função da escola em proporcionar um conjunto de práticas preestabelecidas tem o
propósito de contribuir para que os alunos se apropriem de conteúdos sociais e culturais de
maneira crítica e construtiva. A escola, ao tomar para si o objetivo de formar cidadãos capazes

de atuar com competência e dignidade da sociedade, buscará eleger, como objeto de ensino,
conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais que marcam cada momento
histórico, cuja aprendizagem e assimilação são as consideradas essenciais para que os alunos
possam exercer seus direitos e deveres.
É fundamental que a escola assuma a valorização da cultura de seu próprio grupo e, ao
mesmo tempo, busque ultrapassar seus limites, propiciando aos jovens e aos adultos
pertencentes aos diferentes grupos sociais o acesso ao saber, tanto no que diz respeito aos
conhecimentos socialmente relevantes da cultura brasileira no âmbito nacional e regional como
no que faz parte do patrimônio universal da humanidade.
É igualmente importante que ela favoreça a produção e a utilização das múltiplas
linguagens, das expressões e dos conhecimentos históricos, sociais, científicos e tecnológicos,
sem perder de vista a autonomia intelectual e moral do aluno, como finalidade básica da
educação.
O conhecimento é apontado por especialistas como recurso controlador e fator de
produção decisivo de inserção social. Esse fato tende a mudar fundamentalmente a estrutura da
sociedade, criar novas dinâmicas sociais e econômicas, como também novas políticas. Hoje em
dia não basta visar à capacitação dos estudantes para futuras habilitações nas especializações
tradicionais. Trata-se de ter em vista a formação dos estudantes para o desenvolvimento de suas
capacidades em função de novos saberes que se produzem e que demandam um novo tipo de
profissional.
Essas relações entre conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa e inovação
e, mais que nunca, a máxima “aprender a aprender” deve se impor à máxima “aprender
determinados conteúdos”.
Isso significa novas demandas para a educação básica, em que se destacam os conteúdos
que façam sentido para o momento de vida presente é permanente. Para tanto, é necessária a
utilização de metodologias capazes de priorizar a construção de estratégias de verificação e
comprovação de hipóteses na construção do conhecimento, a construção de argumentação
capaz de controlar resultados desse processo, o desenvolvimento do espírito crítico capaz de
favorecer a criatividade, a compreensão dos limites e alcances lógicos das explicações
propostas.
Metodologias que favoreçam essas capacidades favorecem também o desenvolvimento
da autonomia do sujeito, o sentimento de segurança em relação às suas próprias capacidades,
interagindo de modo orgânico e integrado num trabalho de equipe e, portanto, sendo capaz de
atuar em níveis de interlocução mais complexos e diferenciados. Em resumo, busca-se um
ensino de qualidade capaz de formar cidadãos que interfiram criticamente na realidade para
transformá-la e não apenas para que se integrem ao mercado de trabalho. O desenvolvimento

dessas ações ocorre por meio de oficinas, palestras e nas atividades de sala de aula com um
currículo aplicado ao cotidiano dos estudantes.

6. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

OBJETIVO GERAL
Assegurar aos jovens e adultos acesso ao processo formativo escolar, por meio do
desenvolvimento de uma prática educativa que atenda às especificidades e à diversidade dos
estudantes da EJA, valorizando seus saberes e projetos de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Valorizar os saberes, culturas, projetos de vida dos estudantes da EJA para o
planejamento e desenvolvimento das atividades escolares;



Proporcionar a integração do currículo para uma formação humana que entenda os
sujeitos que são estudantes da EJA;



Proporcionar atividades diversificadas para o alcance da melhoria da qualidade de ensino;



Assegurar um ambiente físico agradável e adequado para a prática pedagógica;



Promover ações para intensificar a participação da comunidade escolar, especialmente
dos responsáveis por estudantes menores de idade;



Informar a comunidade escolar sobre as atividades realizadas na escola;



Assegurar os recursos didáticos necessários para o desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem;



Reduzir os índices de evasão e repetência.

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS
FUNDAMENTADORASDAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
A Educação de Jovens e Adultos – EJA – é uma modalidade de ensino amparada por lei,
nessa modalidade são atendidos sujeitos que se apresentam em defasagem idade-série, alguns
oriundos de repetências escolares seguidas, outros da falta de oportunidade de estudar por ter

que trabalhar para garantir a sobrevivência. De qualquer forma, o jovem ou adulto que participa
da EJA deseja “recuperar o tempo perdido”, e consequentemente pensa em desenvolver os
estudos em menos tempo que seria em um ensino regular.

A educação de jovens e adultos é toda educação destinada àqueles que não tiveram
oportunidades educacionais em idade própria ou que a tiveram de forma insuficiente, não
conseguindo alfabetizar-se e obter os conhecimentos básicos necessários (Paiva, 1973,
p.16).

Vale ressaltar que os estudantes da EJA são pessoas que tem cultura própria, possuem
certos conhecimentos e tem opiniões definidas de certos assuntos. Os estudantes desta
modalidade vivenciam problemas como discriminação, preconceito e vergonha, entre outros.
Esses problemas estão presentes em seu cotidiano familiar, profissional e escolar.
O educador da EJA deve ser perceptivo as situações de diversidade cultural e social
presentes em seus educandos. É ele que irá propiciar o processo de reingresso do sujeito à
escola. Desta forma o educador que desenvolve atividades com trabalhadores jovens e adultos,
deve encarar seus alunos como membros da mesma sociedade a qual pertence e na qual ele
participa. Conforme Aguiar (2001, p.58), compete a este educador:

Trabalhar criticamente os conteúdos de ensino e, ao mesmo tempo, desenvolve-los como
ferramentas para a construção de outras novas ferramentas, preparando seus alunos para
os desafios das novas tecnologias de produção e para a construção da nova sociedade,
antevendo e gerando criticamente a revolução científica e tecnológica, que já começa a
fazer parte do cotidiano.

Essa perspectiva é endossada pelo conceito de Educação Popular, visto que o conteúdo
da educação é por excelência, “popular”. Esta referência recai no “mestre da Educação popular
do Brasil”: Paulo Freire. Na educação popular, exige-se que os conteúdos sejam compatíveis
com a realidade, com o cotidiano e com a necessidade da sociedade. Esta realidade precisa ser
transformada em conteúdos de ensino, através da interação entre educador-comunidade-grupos
e populares, como trabalho de reflexão permanente. Este processo segundo Freire (1986, p.28)
constitui-se em:

Refletir, portanto, a sua capacidade de mobilizar em direção a objetivos próprios. A prática
educativa, reconhecendo-se como pratica política, se recusa a deixar-se aprisionar na
estreiteza burocrática de procedimentos escolarizantes. Lidando com o processo de
conhecer, a prática educativa é tão interessada em possibilitar o ensino de conteúdos às
pessoas quanto em sua conscientização.

Entre os estudiosos é citado Freire (1996) com a pedagogia crítico libertadora, na qual o
ato do conhecimento considera a cultura do educando como o ponto de partida do aprendizado
para aperfeiçoar sua leitura do mundo, e a reflexão crítica do educador para reconhecimento da
relação dialógica que consolida a educação como prática da liberdade. Freire defende que
educadores e educandos são sujeitos do processo de construção do conhecimento mediados
pelo mundo.
Já Tardif (2002) comenta sobre o saber do educador, esse saber é decorrente da
experiência da vida e aprimorado com diálogos e estudos. Apresenta a necessidade da
humildade do educador em reconhecer aquilo que ele não sabe, que supõe saber ou que lhe
atribuem o saber. Tardif propõe que o saber não está fechado em si, mas que se manifesta
através de relações entre o educador e seus educandos no ato do trabalho.
Considerando a diversidade cultural presente nos educandos da EJA e formas de preparar
o educador para lidar com tamanha heterogeneidade cultural, são mencionados os apontamentos
Arbache (2001), que parte do pressuposto de que a EJA requer do educador conhecimentos
específicos para trabalhar com essa modalidade de ensino.
“Na vida do adulto a escola não é o único espaço de aprendizado”, destaca Zanetti (2008)
e assim podem ser enumerados os saberes através de estratégias metodológicas variadas para
a organização da vida escolar por meio de um currículo diferenciado. Para organizar este
currículo devem considerar as especificidades dos diferentes públicos aos quais se destinam a
educação, para isso a observação e reflexão do educador são fundamentais para a melhoria de
suas metodologias. Além disso, as ações são planejadas com base nas Diretrizes Operacionais
da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

A EJA regida pelas Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos aprovadas
pelo Conselho de Educação do Distrito Federal – 2019-2020. É uma modalidade semestral e
presencial, com uma carga horária de 75% a ser cumprida pelo estudante dentro do total ofertado
pela escola. O quadro abaixo traz a carga horária total de cada segmento, no caso do 2º e 3º
segmento a carga horária é dividida entre os componentes curriculares, e estes são
independentes entre si.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO

Segmento

Nº de
Semestres

Carga horária

Estratégia de
ensino

1º

04

1600 h

Presencial

2º

04

1600 h

Presencial

3º

03

1200 h

Presencial

Para o cumprimento da carga horária semestral (400 h), é necessário que sejam
ministradas, diariamente, 4 (quatro) horas de atividades pedagógicas, distribuídas em 5 (cinco)
aulas.
A matrícula é feita por etapa e por disciplina. A secretaria da escola efetua a matrícula do
estudante por componentes curriculares de acordo com a disponibilidade de vagas, priorizando
sempre os componentes não cursados na etapa, nos semestres anteriores, dispostos de forma
horizontal.
O 1º Segmento de Educação de Jovens e Adultos destina-se àqueles que não tiveram
acesso à escolarização propiciada pelo Ensino Fundamental na idade própria e a adolescentes
que reprovaram por diversas vezes a mesma série e se encontram fora da faixa etária. A idade
mínima para ingresso no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos é igual ou superior a 15
anos.
O 2º Segmento de Educação de Jovens e Adultos destina-se também àqueles que não
tiveram acesso à escolarização propiciada pelo Ensino Fundamental na idade adequada e a
adolescentes que reprovaram por diversas vezes a mesma série e se encontram fora da faixa
etária. A idade mínima para ingresso no 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos é igual
ou superior a 15 anos.
O 3º Segmento da Educação de Jovens e Adultos destina-se àqueles que não tiveram
acesso à escolarização propiciada pelo Ensino Médio na idade própria. A idade mínima para
ingresso no 3º segmento de jovens e adultos é igual ou superior a 18 anos.
Será exigida a frequência de 75% (setenta e cinco por cento) por componente curricular.
Caso o estudante ultrapasse os 25% (vinte e cinco por cento) de infrequência a que tem direito
em qualquer um dos componentes curriculares, automaticamente será retido na etapa que cursa,
sendo impedido de avançar para a etapa seguinte, mesmo que seu aproveitamento nas diversas
avaliações seja satisfatório.

A retenção do estudante por excesso de faltas é um dos fatores que contribui para a
evasão na EJA, pois diversos estudantes ficam retidos em seus empregos por algumas vezes e
não conseguem chegar à escola para a aula, mas poderiam compensar a ausência com estudos
direcionados e suprir assim a deficiência que a falta à aula proporcionou.
Nos textos do Currículo em Movimento da Secretaria de Educação, são mencionados o
perfil do jovem, adulto e idoso trabalhador e estudante da EJA, além de destacarem que a
prioridade de vida para esses sujeitos é o sustento do trabalho, não há reflexões no sentido de
revisar esse sistema presencial como fator de aprovação ou reprovação. O controle da frequência
deve existir como fator de avaliação reflexiva do educador e do estudante da EJA, mas não
deveria ser considerado para a progressão ou retenção do estudante.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA
São ofertadas cinco aulas diárias, e o estudante as frequenta de acordo com seu horário
personalizado. As aulas são desenvolvidas nos seguintes horários, Matutino: 7h30 às 11h30;
Vespertino: 13h30 às 17h30; Noturno: 19h às 23h.
O horário de funcionamento da secretaria e da biblioteca, que estão abertas ao público em
geral, seguem os horários das aulas.O laboratório de informática funciona nos horários das
aulas, atendendo apenas os estudantes da escola na realização de pesquisas escolares
vinculadas a proposta do professor no horário de aula ou quando estão em horários vagos.
A direção, supervisão e coordenação pedagógica estão presentes diariamente nos três
turnos, em sistema de escala.
A Coordenação Pedagógica ocorre, para o 1º segmento, às segundas e quartas. Para os
professores dos 2º e 3º segmentos as coordenações ocorrem por área do conhecimento, terçafeira: área de Ciências da Natureza e Matemática, quinta-feira: Linguagens e sexta-feira: Ciências
Humanas.
As reuniões são organizadas pela direção, supervisão e coordenação. Nos encontros são
discutidos os projetos da escola para melhor execução dos mesmos, são definidas estratégias
pedagógicas para intervenção nas diversas situações de aprendizado e comportamento
apresentadas pelos estudantes. Os grupos de professores socializam projetos e planejam as
estratégias de trabalho interdisciplinar, e por área do conhecimento, definindo conteúdos e
metodologias que podem ser utilizadas para o desenvolvimento dos mesmos. Nos encontros das
coordenações ocorre a comunicação dos cronogramas de trabalho. Também nos encontros são
preenchidas as solicitações de frequências, notas e relatos de comportamento dos estudantes
atendendo a solicitação dos pais e responsáveis, dos conselhos tutelares, dos supervisores da
liberdade assistida, semiliberdade e prisão domiciliar. As coordenações propositivas, realizadas
com a presença da coordenação intermediária da regional de ensino, também acontecem nestes

dias de coordenação. Para auxiliar no desenvolvimento dos projetos escolares, esses horários
de coordenação são utilizados para que os grupos de professores realizem visitas nos locais em
que pretendem levar os estudantes, ou para que as instituições visitem a escola.
Os professores que atuam nas salas de recursos utilizam os encontros semanais nas
coordenações para troca de informações, metodologias e avaliações que atendam aos
estudantes que se encontram nas turmas inclusivas. As orientadoras educacionais participam
das coordenações para se familiarizarem com os casos dos estudantes, apresentados pelos
professores, e posteriormente procuram os estudantes em sala para um atendimento mais
específico, os professores recebem os resultados dos atendimentos que são relacionados ao
desenvolvimento das atividades escolares.
As pessoas que exercem a função de Educador Voluntário Social atuam junto aos
estudantes portadores de necessidades especiais, auxiliando em suas atividades escolares e
fisiológicas, acompanhando em todas as aulas, nos momentos de atendimento nas salas de
recursos, orientação educacional, no lanche escolar e nas idas aos banheiros.
A escola promove reuniões de pais e responsáveis no início do semestre, onde são
expostas as normas escolares, as diretrizes da modalidade EJA, os esclarecimentos a respeito
do aproveitamento de disciplinas, da grade horária específica dos estudantes, que a frequência
é obrigatória e que faltas acima de 25% em cada componente curricular reprova. As reuniões
que ocorrem mensalmente têm o intuito de promover a aproximação da família com a vida social
do estudante, nestes encontros os professores ficam à disposição para conversar com os pais e
responsáveis pelos estudantes comunicando frequência, notas e comportamento apresentados
pelo mesmo. Além deste momento a escola permanece acessível para que os responsáveis,
sempre que desejarem, solicitem a direção e coordenação o acompanhamento do
desenvolvimento escolar do estudante.

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO.
A avaliação na EJA vem sendo realizada em diversos aspectos, entre eles destacam-se
a avaliação formativa, que permite ao educador direcionar o planejamento para trabalhar as
dificuldades, planejar suas atividades de acordo com os interesses apresentados pelos
estudantes. Essa avaliação permite a reflexão constante sobre o que se ensina e o que se
aprende, e também quanto a quem avalia e quem é avaliado.

A avaliação do estudante da EJA vem sendo desenvolvida de modo a avaliar a educação
integral, onde a avaliação processual, a avaliação escrita e a recuperação contínua são
consideradas para constatação do aprendizado do estudante.
Como a EJA necessita de um ensino diversificado, também necessita de avaliações
diversificadas, onde um mesmo instrumento de avaliação não permite reconhecer os saberes de
todos os estudantes a respeito de um mesmo tema. Considerando essa realidade, em alguns
momentos são ofertadas atividades complementares a alguns estudantes, enquanto outros que
já tiveram um rendimento bastante satisfatório não necessitam realizá-las. A recuperação
contínua acontece nessas circunstâncias.
Os educadores dessa escola consideram como instrumentos de avaliação formativa
estudos dirigidos para leitura e interpretação dos temas/conteúdos, atividades realizadas em
sala e em casa, trabalhos de pesquisa, confecção de cartazes e murais, elaboração de slides
para apresentações em PowerPoint, apresentações orais de trabalhos e participações nas
Semanas de Educação para a Vida e EJA em Ação.
As avaliações escritas são mantidas objetivando a preparação do estudante para exames
de conhecimento como o ENEM, vestibulares e concursos que os mesmos expressam o desejo
em realizar. Mesmo com a diversidade da EJA os educadores reconhecem que os estudantes
serão avaliados em critérios únicos, que não consideram as especificidades de cada candidato,
por isso são mantidas as avaliações gerais.
Em EJA as disciplinas são independentes, por esse motivo não ocorre o regime de
progressão parcial com dependência, visto que o estudante que reprova em uma ou mais
disciplinas continua aprovado nas demais, tendo que cursar novamente na etapa as que
reprovou e as demais que conseguiu aprovação cursa as da etapa seguinte.
A EJA desenvolve-se em regime de semestralidade, onde o resultado final do estudante
para fins de aprovação ou retenção na etapa são divulgados ao término do semestre letivo.
O Conselho de Classe é um espaço onde são levantadas as questões pedagógicas de
aprendizagem, rendimento e comportamento dos estudantes para avaliação e reavaliação do
trabalho pedagógico. Na EJA existe uma dificuldade para realização desse conselho. Os
estudantes são matriculados por disciplina, não tem uma turma definida e não há uma
coordenação coletiva que nos permita reunir todos os professores do turno sem que haja
suspensão das atividades pedagógicas. Os Conselhos são realizados de forma preventiva ao
longo do semestre de acordo com a solicitação feita pelos docentes, orientação escolar,
coordenação. Também é o momento em que os AJUS (Requerimento de Ausência Justificada
com Critérios) são analisados e ao final do semestre são lembrados os casos com problemas de
ausências.

As reuniões com pais e responsáveis são realizadas mensalmente, onde além de
apresentar informações referentes ao desenvolvimento pedagógico e comportamento do
estudante, são feitas discussões para a evolução da Proposta Pedagógica.

10.

ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR

A organização curricular é baseada na diversidade dos sujeitos da EJA, voltada para as
aprendizagens significativas, sempre em busca de desenvolver conhecimentos que sejam
agregados àqueles que são de propriedade do estudante, que já fazem parte de sua experiência
de vida. Além dessas, buscar os conhecimentos necessários para a continuidade dos estudos e
preparação para o trabalho, observando o ritmo do aluno, que é o pilar dessa modalidade de
ensino.
Mesmo com a consciência de que na EJA deve ser respeitado o ritmo de cada estudante,
também há de ser lembrado que existem regras e períodos estabelecidos para que o processo
de aprendizagem se concretize. Ressaltando que na EJA não há coordenação coletiva, onde
todos os professores se encontram semanalmente para o planejamento das ações na escola,
dessa maneira os projetos principais são definidos na semana pedagógica e depois são
discutidos nas 9 coordenações por área que acontecem nos 3 turnos da escola, os professores
sempre procuram discutir os trabalhos em conjunto das diferentes áreas do conhecimento nos
momentos em que se encontram nos intervalos e nos conselhos preventivos. Cada área do
conhecimento procura desenvolver atividades multidisciplinares, os professores procuram
abordar os temas transversais em suas aulas, nas participações de palestrantes e nas oficinas
que são desenvolvidas no decorrer do semestre.

11.

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP

A Proposta Pedagógica do Centro Educacional 02 de Taguatinga está em constante
evolução, pois é resultado da discussão entre os diversos sujeitos que constituem a
comunidade escolar e instituições parceiras da escola.
Os Conselhos de Classe acontecem no decorrer do semestre, de maneira preventiva,
atendendo as solicitações de professores, orientadores educacionais e coordenadores com o

intuito de sanar as dificuldades apresentadas pelos estudantes com relação ao aprendizado e
ao comportamento. Além disso, ao término do semestre são realizados os Conselhos para
avaliar casos específicos relacionados a notas finais.
No decorrer do semestre a equipe do CEd 02 procura instituições particulares, SESC e
ONGs que possam oferecer aos estudantes palestras, atendimentos, visitas, entre outras
atividades, possibilitando que estes tenham acesso as informações que permitem o despertar
de um interesse em suas atividades futuras ao término do seu período nesta escola.
A APM – Associação de Pais e Mestres - do CEd 02 de Taguatinga atua em parceria com
as instituições privadas próximas a escola, tais parcerias permitem a realização de reparos
para melhoria e manutenção do espaço físico da escola.
A escola recebe verbas do Programa de Descentralização Financeira PDAF do governo
local e do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE do governo federal. O levantamento das
prioridades é definido junto ao Conselho Escolar e a fiscalização local da aplicação dos
recursos pelo Conselho Fiscal.

Os recursos oriundos do PDAF são verbas de custeio e a

prestação de contas é feita quadrimestralmente. Os recursos oriundos do PDDE são divididos
em verba de custeio e de bens. A prestação de contas é feita semestralmente.
A particularidade da EJA em seu regime de semestralidade, em que chegam a todo tempo
novos estudantes e novos debates vão acontecendo, proporciona a revisão constante das
propostas da PP.
A maior parte da PP dessa escola vem sendo desenvolvido em anos anteriores e
aprimorados a cada semestre, outras propostas dependem de outros órgãos do governo e tais
parcerias vêm sendo criadas. São apresentados, a seguir, os planos de ação coletivos que
compõem a PP da escola. Ressaltamos que são construções coletivas, feitas a partir do
debate com toda a comunidade escolar.

Gestão Pedagógica
Os gestores (diretor, vice-diretor e conselho escolar) da escola são eleitos
democraticamente, por meio da eleição direta. A Gestão democrática está prevista na
Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Plano de
Desenvolvimento de Educação.
Como a gestão democrática inclui a ampla participação dos representantes dos diferentes
segmentos da escola nas decisões/ações administrativo-pedagógicas, os gestores do Centro
Educacional 02 de Taguatinga, além da transparência nas contas públicas, por meio da
divulgação dos balancetes em diversos murais na escola, também consultam os diversos
segmentos em reuniões com a comunidade e nas reuniões pedagógicas com os professores,
para aprovação de metas e prioridades.

Outros aspectos relevantes dizem respeito ao acolhimento dos diversos projetos de todos
os setores da escola, como ficará demonstrado mais adiante, e à criação de um comitê
permanente para mediação dos conflitos, com a adesão de voluntários de todos os segmentos.

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP

A avaliação da Proposta Pedagógica será processual. A cada ação e objetivo alcançado,
o corpo docente e o discente avaliarão a implementação, os objetivos alcançados, os recursos,
as dificuldades encontradas, entre outros fatores.
Ao final do semestre e do ano letivo, serão realizadas reuniões para avaliação do projeto
como um todo, bem como para a correção dos problemas levantados e para a inserção de
novas ações.
Os discentes avaliarão o projeto e a instituição durante todo o ano letivo por meio da
Ouvidoria em formulário próprio. O estudante poderá dar sugestões, fazer críticas e
comentários. Periodicamente, as opiniões dos estudantes serão reunidas em um único
documento para análise, correção dos erros apontados e implementação das ações.
Posteriormente, esse documento será divulgado para a comunidade escolar.
Procedimentos:


Assegurar o processo de avaliação institucional mediante mecanismos internos e externos, e a
transparência de resultados e a prestação de contas à comunidade;


Acompanhar e avaliar o desenvolvimento da Proposta Pedagógica e os indicadores de
aprendizagem, os resultados das avaliações externas e os indicadores de desempenho
divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP, do Ministério da Educação – MEC, com vistas à melhoria do desempenho da instituição
educacional;



Estabelecer reuniões com a comunidade escolar para análise de resultados obtidos quanto
ao rendimento escolar;



Promover reuniões com o Conselho Escolar para avaliação do processo ensinoaprendizagem;



Elaborar questionários para coleta de dados quanto aos aspectos contidos na proposta
pedagógica da escola;



Manter uma caixa de sugestões e ouvidoria na escola;



Definir as estratégias de avaliação em reunião com os alunos, pais, professores e o Conselho
Escolar.

Entendemos que uma proposta pedagógica é como um caminho que a instituição escolar
pretende tomar para alcançar seus objetivos. No Centro Educacional 02 de Taguatinga, a
principal meta é a construção coletiva e o desenvolvimento de conhecimentos que coloquem o
estudante diante do mundo, não como expectador, mas como participante efetivo. O estudante
desta instituição escolar deverá centrar-se no mundo e estar disposto a olhá-lo, descobrindo seus
mistérios e intervindo como agente principal da sua educação e exercício pleno da sua cidadania.
Não temos a receita da educação perfeita, mas tentaremos chegar a um consenso em
relação à melhor maneira de educar. Na realidade, estamos sempre experimentando, avaliando,
concluindo. O caminho ideal pode parecer cheio de curvas ou de atalhos, mas, no final, o
importante é não ter desviado do que parece aos olhos de todos, o objetivo maior de toda
instituição de ensino: Proporcionar aos estudantes um ambiente e uma educação de qualidade.

13. PROJETOS ESPECÍFICOS
O Centro Educacional 2 de Taguatinga acompanha alguns dos Programas e Projetos do
Governo do Distrito Federal, como:
1. CID – Centro de Iniciação Desportiva, o CEd 02 disponibiliza o espaço físico para as
modalidades de xadrez, vôlei, judô e futsal.
2. OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
3. Semana para a Vida – Maio Amarelo.
4. Projeto Maria da Penha vai à Escola.
5. Programa de Educação Financeira - BRB
O CED 02 é um espaço de vários projetos de disciplinas específicas ou interdisciplinares,
na elaboração dos mesmos são consideradas as Diretrizes da EJA, e para isso os projetos
devem ocupar-se em atender as “concepções e propostas de EJA voltadas à formação e à
emancipação humana, que passam a entender quem são esses sujeitos e que processos
políticos-pedagógicos deverão ser desenvolvidos para dar conta de suas necessidades, desejos,
resistências e utopias” (BRASIL, 2009a, p. 28), com isso estão relacionados os projetos a seguir
a PP da escola e em observância o Currículo da SEDF. São eles:
6. Projeto Olimpíadas do Centrão;
7. Projeto EJA em Ação e Semana de Educação para a Vida;
8. Projeto Reforço;
9. Projeto Chocolate – um jeito doce de aprender;

10. Projeto Cine Clube do Centrão;
11. Projeto para reforço escolar;
12. Projeto Sala de informática;
13. Projeto Leia o mundo: as diferentes formas de leitura;
14. Projeto Janelas com saberes;
15. Projeto Horta na Escola: Uma Ferramenta Didática de Cunho Sustentável e Interdisciplinar:
16. Projeto Atendimento Psicopedagógico na EJA;
17. Projeto Roda viva- Falando de Suicídio com Adolescentes;
18. Projeto Psicanálise na Escola: Interpretando a Subjetividade Através da Palavra, Corpo e
Afeto (Escuta Afetiva);
19. Projeto Fala Garota, Fala Garoto (sexualidade e escola: um espaço de comunicação) ;

20. Projeto Constelação Familiar Sistêmica no ambiente escolar;
21. Projeto: A (re)invenção do homem para o mercado de trabalho;
22. Projeto: Família Centrão;
23. Projeto: Cozinha Solidária.

PROJETOS ESPECÍFICOS
PROJETO OLIMPÍADAS DO CENTRÃO
Autores: Prof. Antônio Donizete; Prof. Francisco de Paula e Prof. Murilo Marconi.
Executores: Todos os professores de educação física e demais professores.

Justificativa
“A educação é um processo de vida e não uma preparação para a vida futura. A escola
deve representar a vida presente. Tão real e vital para a criança como o que ela vive em casa,
no bairro ou no pátio” (John Dewey). Diante disto, queremos com a Olimpíada, que o aluno
entenda que a escola é uma extensão de sua casa, seu bairro, conservando a mesma e,
principalmente, respeitando o próximo.

Objetivo Geral
 Promover a melhoria do relacionamento entre alunos, fazendo com que os alunos respeitem
as diferenças individuais e coletivas, obedecendo às normas estabelecidas pela coordenação
do evento, com o intuito de uma melhor integração.
Metodologia
É feita uma abertura com todos os estudantes postados no pátio escolar, em que as
bandeiras do Brasil, do Distrito Federal e do Centrão são reverenciadas ao som do Hino Nacional
Brasileiro.
Os estudantes organizam suas equipes e se inscrevem por meio do representante da equipe,
nas seguintes modalidades:


Xadrez



Dama



Tênis de Mesa



Cabo de Guerra



Dominó



Vôlei Masculino



Vôlei Feminino



Futsal Masculino



Futsal Feminino



Queimada
A olimpíada do Centro Educacional 02 de Taguatinga é uma competição prevista no

Calendário escolar e participam os estudantes frequentes. É permitida a participação do
estudante em várias modalidades, apenas será obrigatória sua participação em pelo menos uma
modalidade. No entanto, se coincidir o horário dos jogos o estudante deverá optar. A organização
não mudará o horário dos jogos em função disto.
As equipes deverão estar uniformizadas apropriadamente: camisas iguais, da mesma cor,
nas modalidades coletivas.

Da Coordenação da Olimpíada do Centro Educacional 02 de Taguatinga
A olimpíada do Centro Educacional 02 de Taguatinga será dirigida pelos professores de
educação física e pela direção, com o apoio dos demais professores.
É função dos Coordenadores da olimpíada:


Elaborar as tabelas da Olimpíada;



Tomar providências de ordem técnica necessárias à organização da Olimpíada;



Examinar súmulas e os relatórios dos árbitros;



Determinar data, hora e local da realização das partidas.

Das Penações
A aplicação de cartões punitivos, estabelecidos nas regras do futsal: Amarelo
(Advertência) e vermelho (expulsão), constitui medidas preventivas, objetivando refrear violência
individual e coletiva.
Parágrafo Único: Sujeitar-se-á ao cumprimento de suspensão automática e consequentemente
impossibilitado de participar da partida subsequente o estudante que receber 2 cartões amarelos.
O estudante expulso poderá ser desqualificado de toda Olimpíada, após apreciação da comissão
Organizadora:


A equipe que utilizar estudante em situação irregular, será penalizada com a exclusão
naquela modalidade, na olimpíada do centro educacional 02 de Taguatinga;



Caso uma partida for encerrada por falta do número legal de competidores, determinado
pelas regras, a equipe que não tiver número mínimo de jogadores, será considerada
perdedora;



Problemas de indisciplina da turma, na abertura dos jogos ou durante a competição, será
punida com a perda de pontos na pontuação geral a critério da Comissão organizadora;



A ausência de uma equipe será punida com a perda de um ponto;



Problemas de indisciplina individual: O estudante envolvido será punido com a não
participação na VI olimpíada e será enquadrado no regimento escolar.

Será constituída uma comissão disciplinar que julgará as ocorrências do dia.


O campeão, o 2º e 3º lugar de cada modalidade receberão medalhas;



O campeão geral, o 2º colocado geral e os campeões das modalidades ganharão um passeio
a ser combinado com a direção do colégio.

Disposições Finais
Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Coordenação da olimpíada do
Centro Educacional 02 de Taguatinga.

PROJETO: EJA EM AÇÃO e SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA
Autora: Professora Raquel Ayako Watanabe
Colaboradores: Todos os professores da escola.

Justificativa
Os professores da Educação de Jovens e Adultos decidiram promover e instaurar para a
educação de jovens e adultos uma semana de oficinas e palestras para dinamizar o ensino com
atividades simples de raciocínio lógico, leitura e interpretação de textos, dinâmicas de grupo,
experimentos e outros.
Uma vez que a proposta da educação de jovens e adultos - EJA é semestral, ficou decidido
que esta semana de oficinas e palestras envolverá todos os estudantes e professores no sentido
de sanar as deficiências de forma lúdica, uma vez a cada semestre. No Primeiro semestre
ocorrerá a Semana de Educação para a Vida e no Segundo o Projeto EJA em Ação.
Objetivo Geral
Proporcionar aos estudantes, através da participação em uma semana de oficinas e
palestras, conhecimentos básicos que o ajudarão na compreensão das disciplinas, incentivandoo na continuidade de seus estudos, despertando interesse na realização de atividades simples
como a leitura e interpretação de textos, raciocínio lógico e criatividade.

Objetivos específicos


Desenvolver o raciocínio lógico;



Praticar a leitura e a interpretação de textos;



Desenvolver experimentos;



Aprender a elaborar um currículo;



Noções de primeiros socorros;



Desenvolver habilidades manuais e culinárias;



Despertar o interesse pela música e pela dança;



Promover a troca de experiências;



Despertar o espírito empreendedor;



Aprender como se apresentar em uma entrevista;



Reconhecer a importância da prática da reciclagem;



Resgatar a autoestima.

Metodologia
Em cada semestre letivo, haverá a realização de uma semana de oficinas/palestras/filmes
e outras atividades onde a participação do estudante será obrigatória e o desenvolvimento dos
trabalhos contará com a participação de todos os professores. As atividades serão realizadas
durante uma semana a cada mês do semestre.

O estudante deverá se inscrever nas oficinas e palestras que deseja participar uma
semana antes do evento. A coordenação geral determinará o número de oficinas e palestras que
o mesmo deverá participar para receber a pontuação. Essa será de 10% dos pontos distribuídos
no semestre, e não deverá ser pontuação extra e sim contar como pontuação formativa.

PROJETO: CHOCOLATE
“Um jeito doce de aprender”
Autores: André Fernando do Nascimentoe Geovana Eugenia Caixeta Dourado.

Sala de Recursos
Projeto a ser desenvolvido como parte do Plano de Ação da sala de recursos do 2º e 3º
segmentos da Educação de Jovens e Adultos do Centro Educacional 02 de Taguatinga –
Centrão.

JUSTIFICATIVA
O projeto surgiu baseado nas dificuldades apresentadas pelos estudantes atendidos pela
sala de recursos. O projeto propõe desenvolver atividades lúdicas que promovam o
desenvolvimento do reconhecimento e manuseio do dinheiro e da identificação e utilização de
conceitos matemáticos no dia-a-dia, este projeto propõe a realização de atividades de vida diária,
como forma de estimular o aprendizado dos conteúdos e socialização.

OBJETIVO GERAL
Propor a articulação de conceitos matemáticos relacionados com a vida diária, no âmbito
do consumo, da economia doméstica e em muitas situações da vida social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conhecer e reconhecer a moeda utilizada no país;



Diferenciar cédulas e moedas, tipos e valores;



Ler e escrever valores (moeda);



Verificar preços, data de validade, quantidades, pesos, etc.;



Estabelecer comparações;



Reconhecer o uso das frações no dia a dia, e realizar cálculos com as mesmas;



Abordar conceitos de higiene e limpeza no manuseio e preparação de alimentos;



Preparar receitas culinárias, verificando pesos e estabelecendo a relação entre quantidades
utilizadas e produto final;



Decorar e embalar os produtos das receitas, fazendo comparações de quantidades e valores;



Fazer cálculos com valores, estabelecendo preço de custo e preço de venda, manualmente
e/ou com o uso de calculadora.

PROCEDIMENTOS
1ª ETAPA: Trabalhando com o sistema monetário nacional, relacionando e calculando o valor do
material necessário para a produção das receitas.
2ª ETAPA: Preparando as receitas.
3ª ETAPA: Decorando e embalando.
4ª ETAPA: Confecção de portfólio.

PROJETO: CINECLUBE CENTRÃO
Autores: Aída Carla Arruda Spósito, Marco Aurélio Duque Estrada Vieira e Maria Madalena de
Melo
Executora: Maria Madalena de Melo

JUSTIFICATIVA
O Centro Educacional 02 de Taguatinga é uma escola que possui um corpo discente com
muitas carências em termos de opções culturais. Em virtude disso, ter um cineclube funcionando
aqui é muito importante, não somente por dar acesso às obras cinematográficas, que muitas
vezes são inacessíveis à maioria dos alunos, mas também por propor e incentivar a análise, a
discussão, o estudo de obras fílmicas a partir de uma perspectiva crítica e transformadora. A
escola tem um reconhecido potencial transformador e é por isso que a associação entre
cineclubismo, cultura e educação é extremamente importante. No cineclube é o momento onde
ver um filme e conversar sobre ele não vem carregado das cobranças formais de uma situação
estritamente pedagógica.
O cinema não promove somente entretenimento por entretenimento, a partir dele é
possível ir muito mais além; avaliar a realidade em que estamos inseridos, debater temas
diversificados e relevantes, fazer comparações de momentos históricos distintos, visitar certas
culturas muito distantes no tempo e/ou no espaço, aprimorar o gosto pelas diversas formas de
manifestações artísticas, principalmente a sétima arte, etc.

No cineclube é possível trabalhar principalmente com filmes de curta-metragem que não
têm espaço nas salas comerciais de cinemas e nem nas grades televisivas. Estes filmes, apesar
de não terem muita visibilidade comercial, são muito ricos em mensagens e oferecem farto
material para ambientação dos alunos com a leitura audiovisual. Não ficamos restritos ao cinema
nacional, porém, ao darmos preferência ao material nacional, estamos valorizando a produção
brasileira, historicamente marginalizada, estamos cumprindo a lei 13.006/2014, que estabelece
a obrigatoriedade de duas horas de exibição de filmes brasileiros nas escolas de todo o país,
damos preferência pelo cinema nacional, tornando o cumprimento desta lei o mais prazerosa
possível.

OBJETIVO GERAL
 Possibilitar aos estudantes e demais participantes acessos à cinematografia, principalmente a
nacional, de longas e curtas-metragens, visando à formação social, cultural, política. Espiritual
etc. no âmbito escolar; e, ao ampliar o espaço de lazer e enriquecimento cultural da escola,
promover a integração escola comunidade.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Oportunizar aos educandos e a comunidade em geral o acesso ao conhecimento da linguagem
audiovisual;
 Ampliar o espaço de lazer e enriquecimento cultural da escola;
 Apresentar o Cinema como sendo uma fonte de cultura e agente transmissor de conhecimento;
 Desenvolver a partir do gosto pelo Cinema, o senso crítico, estético e cultural sobre nossa
localidade, nosso país e o mundo de modo geral;
 Possibilitar e incentivar o debate em torno de temáticas atuais apresentadas através de filmes
e documentários;
 Estimular os alunos para que criem o hábito de frequentar o Cinema, incentivando assim o
aprendizado cultural e artístico;
 Promover a integração e o desenvolvimento social, além de oferecer momentos de lazer aos
participantes.
METODOLOGIA
Uma vez por semana será realizado duas sessões de cinema, uma no intervalo dos turnos
matutino e vespertino e outro no intervalo dos turnos vespertino e noturno. As sessões serão
exibidas no intervalo dos turnos visando atender a comunidade de forma geral (além dos alunos
é aberto ao público em geral) e para evitar dos alunos terem de faltas para participarem. Antes

da projeção será feita uma introdução do filme, diretor, elenco, trilha sonora, ano, contexto
socioeconômico, trama, etc. Estas orientações são importantes para que haja certo
direcionamento no olhar. O filme exibido será previamente selecionado pelos responsáveis pelo
projeto, assistido e divulgado (por meio de cartazes); é possível e preferível que os próprios
participantes sugiram material e temas para as próximas sessões, devendo, entretanto,
apresentar o material com antecedência, para verificação e divulgação.
Ao final da exibição será promovida uma roda de conversa sobre o material exibido, onde
haverá a estimulação da participação de todos os presentes. É importante que se sintam livres
para fazerem seus comentários, a partir de suas impressões iniciais. Após, avaliaremos as ideias
veiculadas no filme, a semelhança entre a história exibida e a realidade atual, concordância ou
não com a mensagem passada, etc. É interessante chamar atenção também para os aspectos
estéticos do filme, como a fotografia, a música, enquadramento da câmara..., uma avaliação da
obra como um todo. É muito importante que não haja conclusões ou fechamentos no debate,
pois cada um absorve os argumentos apresentados na discussão, do seu jeito e de acordo com
o repertório cultural com que conta no momento.

AVALIAÇÃO:
A avaliação será feita ao longo do processo através da observação do interesse e
presença nas exibições e as participações nas rodas de conversas.

PROJETO SALA DE LEITURA
Epígrafe
A Importância da Leitura
“Viajar pela leitura
Sem rumo, sem intenção.
Só para viver a aventura
Que é ter um livro nas mãos.
É uma pena que só saiba disso
Quem gosta de ler
Experimente!
Assim sem compromisso
Você vai me entender.
Mergulhe de cabeça

Na imaginação!”
Clarice Pacheco
EXECUTORES: PROFESSORES (AS) DA SALA DE LEITURA

MISSÃO
Promover o gosto pela leitura de forma espontânea e prazerosa e propiciar ao aluno, nesse
novo espaço, a interação, a troca de ideias e experiências resultantes desta prática, com vistas
à ampliação da visão de mundo e à inserção social.
JUSTIFICATIVA
A sala de leitura foi criada com o intuito de oferecer aos alunos um espaço, sobretudo
acolhedor, onde eles se sintam valorizados e agentes do próprio processo de construção da
aprendizagem, como seres autônomos que espontaneamente busquem o conhecimento.
A proposta é que neste espaço sejam desenvolvidas atividades que estimulem o prazer
pela leitura, promovam a interação entre os grupos e propiciem aos educandos, o
desenvolvimento de habilidades que aprimorem a expressão oral e escrita, bem como,
possibilitem a acessibilidade, interatividade e conectividade. Este espaço também poderá ser
usado para a ampliação do conhecimento artístico e cultural dos alunos por meio de eventos a
serem realizados com este objetivo.
Neste espaço o professor encontrará um ambiente agradável e diferenciado para
realização de atividades que utilizem o áudio e vídeo, possibilitando às suas turmas *prazer,
liberdade e interação. Dentro desta proposta e com vistas à difusão da pluralidade cultural
existente em nosso país, serão realizadas mostras de vídeos, exposições, palestras e oficinas
que permitam ao aluno estabelecer relação entre os conteúdos trabalhados em sala de aula e as
práticas vivenciadas na sala de leitura.
A Educação de Jovens e Adultos apresenta necessidades peculiares de uma clientela que
tem pressa em recuperar o tempo perdido e alcançar em curto prazo seus objetivos de
qualificação e ingresso no mercado de trabalho. A sala de leitura é mais um ambiente dentro da
escola que permite a esta clientela o acesso a uma tipologia textual variada e a vivência de novas
experiências e conhecimentos por meio dos projetos propostos:


Círculo do Livro;



Leitura: Reflexão e Prática.

LEITURA: REFLEXÃO E PRÁTICA

AUTORA: PROFESSORA MARIA LUCÉLIA PINHEIRO NOGUEIRA
EXECUTORES: PROFESSORES (AS) DA SALA DE LEITURA

APRESENTAÇÃO
Este projeto tem como eixo norteador o componente curricular de Língua Portuguesa,
pertencente à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
Como finalidade buscará promover, no ambiente escolar, o acesso à leitura e
compreensão de diferentes gêneros literário-textuais, com vistas à aquisição de competências e
habilidades tais como: o desenvolvimento da oralidade e interpretação, da expressão escrita, da
argumentação, do posicionamento crítico e maduro diante das realidades sociais, bem como da
valorização e enriquecimento da identidade cultural e pessoal.
O exercício da capacidade de compreensão, argumentação e expressão, seja oral e/ou
escrita, pressupõe o domínio e uso da língua, como referencial de pensamento e ação, daí a
relevância e necessidade de seu estudo.
Os textos literários, além dos aspectos linguísticos e gramaticais nele impressos, são a
expressão da diversidade cultural, dos desejos humanos, dos problemas sociais, das variadas
manifestações seja de opressão ou de liberdade de pensamento e, como tal, propiciam a
interface com outras áreas do conhecimento humano para melhor compreensão de mundo.
Com base nestes parâmetros, esta proposta pretende desenvolver a habilidade cognitiva
do aluno de Educação de Jovens e Adultos para aquisição de competências requeridas no âmbito
pessoal, do trabalho e do social, tais como: reflexão, assimilação e organização de ideias,
argumentação, debate e expressão de pontos de vista com clareza, coerência, criticidade,
criatividade e maturidade, promovendo a interação e comunicação com seus pares.

JUSTIFICATIVA
O acesso à Educação é um direito constitucional e como tal deve estimular a construção
do conhecimento e da cidadania social.
É irrefutável que o ambiente escolar, onde o aluno está inserido como protagonista do
processo de ensino e de aprendizagem concorre para formação de valores para expressão e
ação, inovadoras e autônomas, diante das possibilidades que são postas ao educando para a
construção e o exercício da cidadania.

Esta cidadania perpassa também pelo respeito e reconhecimento da língua e da literatura
pátrias como fatores de desenvolvimento cognitivo e de promoção social entre sujeitos de todas
as idades, sexos, etnias, habilidades e tradições.
A língua é essencial ao processo de construção de identidades individuais, coletivas,
memórias e experiências diversificadas, uma vez que traduz os diferentes modos de o sujeito
relacionar-se consigo mesmo, com os outros e nos variados contextos em que está inserido.
Portanto, dominar a língua, conhecer e compreender suas linguagens como manifestação de
expressão e identidade de um povo, é pressuposto para o desenvolvimento social, cultural e
econômico de um país.
Dados do IBGE/20081apontam que o brasileiro lê em média 1,8 livros per capita/ano contra
2,4 na Colômbia e 07 livros na França, por exemplo; 73% dos livros estão concentrados nas
mãos de apenas 16% da população; o preço médio do livro de leitura corrente é de R$ 25,00,
elevadíssimo quando se compara com a renda do brasileiro nas classes C/D/E; dos cerca de 600
municípios brasileiros que nunca receberam uma biblioteca, 405 ficam no Nordeste, e apenas
dois no Sudeste; 82% dos brasileiros não possuem computador em casa, destes, 70% não tem
qualquer acesso à internet nem no trabalho, nem na escola.
Diante desta dura realidade, à escola cabe o papel de estimular o aluno a adquirir as
competências necessárias para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, globalizado e
tecnológico, e extremamente competitivo, preparando-o para a busca de soluções dos problemas
e para as exigências das demandas sociais.
Justifica-se, portanto, a implementação deste projeto como uma possibilidade a mais para
desenvolver-se a oralidade e a produção escrita, contextualizadas com temas de outras áreas do
conhecimento, cuja metodologia pretende atender as seguintes ações e aspectos:


Estímulo à leitura de diferentes gêneros literário-textuais;



Reflexão sobre a temática dos textos para confronto de ideias;



Discussão sobre temas da atualidade de forma interdisciplinar com as

diversas áreas do

conhecimento de Geografia, Sociologia, Filosofia e Artes;


Apreciação de textos produzidos pelos alunos, mediante acesso ao blog do Círculo do Livro
com postagem de comentários das obras lidas;



Divulgação e apreciação de trabalhos literários/culturais.

OBJETIVO GERAL


Promover o acesso à leitura e compreensão de diferentes gêneros literário-textuais, com
vistas à aquisição de competências e habilidades tais como: o desenvolvimento da oralidade
e interpretação, da expressão escrita, da argumentação, do posicionamento crítico e maduro
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Fonte: IBGE/MinC – MUNIC - Ministério da Cultura: http://www.cultura.gov.br/site/, disponível em 23/02/2009.

diante das realidades sociais, bem como da valorização e enriquecimento da identidade
cultural e pessoal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Criar condições para o educando compreender e superar a visão restrita da realidade,
aprimorando sua capacidade comunicativa e ampliando, assim, sua inserção como sujeito
transformador do lugar em que vive e interage;



Promover

o

desenvolvimento

intelectual,

crítico

e

criativo

do

aluno

de

Educação de Jovens e Adultos e a aquisição de competências requeridas no âmbito pessoal,
do trabalho e do social, tais como: reflexão, organização de ideias, debate e expressão de
pontos de vista com coerência, coesão, favorecendo a interação e comunicação com seus
pares.


Desenvolver as habilidades necessárias à expressividade oral e escrita;



Produzir textos, observando os aspectos de coerência, coesão, clareza e correção
gramatical;



Propiciar ao aluno possibilidades de posicionar-se com criticidade e amadurecimento diante
das variáveis sociais, políticas, filosóficas, científicas, tecnológicas e culturais;



Interpretar e redigir textos com conteúdos interdisciplinares;



Promover o debate em sala de aula de temas da atualidade a partir dos elementos que
constituem a realidade e interesses dos alunos;



Favorecer a reflexão crítica a respeito dos diferentes temas transversais sugeridos na
proposta curricular;



Desenvolver as diferentes competências comunicativas;



Desenvolver o texto, de acordo com as determinações temáticas e situacionais da proposta
de redação;



Organizar o texto de forma lógica e produtiva, demonstrando conhecimento dos mecanismos
linguísticos e textuais necessários para sua construção;

 Apreciar e reconhecer as diferentes leituras de mundo apresentadas em obras audiovisuais;
 Desenvolver o hábito e o gosto pela leitura de artigos científicos, crônicas, entrevistas, poesias,
contos e outros;
 Posicionar-se criticamente, em relação aos textos lidos, quanto a conteúdos discriminatórios
no tocante aos direitos humanos e ambientais neles divulgados;
 Confrontar o texto lido/produzido com outros textos, outras opiniões e posicionar-se de forma
crítica, madura e responsável.

METODOLOGIA
A metodologia para o desenvolvimento das atividades planejadas pautar-se-á na
orientação e incentivo à prática de leitura e interpretação de textos, na reflexão sobre o uso
adequado dos recursos linguísticos (gramaticais, semânticos e estilísticos) responsáveis pela
manutenção e progressão temática de um texto, bem como na discussão sobre determinados
temas, como elemento facilitador e motivador para produção de textos dos alunos.
Cabe ressaltar que o ambiente da Sala de Leitura é de livre acesso, nos três turnos de
aula, para a prática de leitura e empréstimo de livros para este fim, bem como um espaço aberto
ao diálogo e socialização dos alunos.
DESENVOLVIMENTO


Acessibilidade ao acervo literário da Sala de Leitura;



Leitura e interpretação de obras literárias de variados gêneros;



Discussão sobre temas variados extraídos de artigos de revistas e jornais, reportagens,
crônicas, músicas, filmes, entre outros, para o exercício da oralidade, da argumentação
(defesa de ideias/posicionamento) e da síntese;



Produção de textos com temas livres, observando-se os critérios de correção gramatical e
estilística;



Apreciação dos textos produzidos em sala, observando-se os aspectos linguísticoestilísticos.

PÚBLICO ALVO
Estudantes dos 1º, 2° e 3° segmentos da Educação de Jovens e Adultos.
AVALIAÇÃO
Pretende-se aferir os resultados do projeto mediante o interesse dos alunos no
desenvolvimento do hábito de leitura favorecido pelo ambiente da Sala de Leitura, levando-os a
refletir sobre as aprendizagens adquiridas, o grau de envolvimento no projeto, bem como o grau
de amadurecimento nos posicionamentos das questões/temas abordados nas obras literárias. A
avaliação será essencialmente qualitativa, portanto, não visa a valores quantitativos, tampouco
à retenção do aluno na série.
Ao professor de sala de aula caberá verificar o alcance dos objetivos propostos. Nesta
etapa, o professor terá uma visão mais ampla do nível de qualidade de aprendizagem dos alunos,
podendo, assim, rever suas ações e planejar estratégias que ajudem a superar as dificuldades
apresentadas.

CRONOGRAMA
As atividades da Sala de Leitura serão desenvolvidas de acordo com o interesse e
necessidades dos alunos de Educação de Jovens e Adultos durante o ano letivo, conforme
calendário escolar.

PROJETO: HORTA NA ESCOLA: UMA FERRAMENTA DIDÁTICA
DE CUNHO SUSTENTÁVEL E INTERDISCIPLINAR
Autora: Izabella Paim de Melo Costa da Silva (Matrícula: 60587512)
Executores: Professores de Ciências e Biologia
Justificativa
A educação para sustentabilidade e para o meio ambiente é uma questão amplamente discutida
no cenário atual. Com base no tema, no direito de todos ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e na necessidade de desenvolver novos instrumentos didáticos que sejam não só de
abordagem pedagógica, mas também de cunho cidadão, o projeto “Horta na escola” encontra
fundamentação técnica e legal (BRASIL, Constituição da República Federativa,1988;
SUBEB/SEEDF, 2019;).
Não obstante, destaca-se que o projeto deve ser realizado em espaço disponível na escola e
sua execução pauta-se na ação conjunta e primária de diretores, coordenadores e professores
com o auxílio de alunos monitores, voluntários na cooperação escolar. A efetivação do projeto
também busca o apoio de pais e responsáveis dispostos a colaborar.
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas)
também fundamentam a abordagem de temas de sustentabilidade no ambiente escolar que é,
ainda, um tema transversal da educação (BRASIL, MEC, 1997). Tendo como referência inicial,
para implementação do projeto, as recomendações técnicas para o cultivo de hortaliças em
agricultura familiar (AMARO, Geovani et. al., 2007), buscamos apoio da comunidade escolar e
dos demais órgãos governamentais.
Objetivos
Visando o aprimoramento das atividades escolares junto à abordagem sustentável, nutricional e
ambiental, a escola fixa alguns objetivos que serão avaliados de forma interdisciplinar por meio
de subprojetos, atividades interativas e avaliações escritas, por exemplo. Sendo assim, podemos
destacar 10 pontos importantes os quais motivarão novas perspectivas ao longo da execução:
1. Construir a horta escolar;
2. Auxiliar na produção de insumos para a merenda escolar (principalmente com temperos e
verduras);
3. Incentivar a interação dos alunos com as técnicas de plantio e sustentabilidade;
4. Envolver os alunos com deficiência no manejo da horta visando o desenvolvimento psicomotor
pelo contato com a terra e com as plantas;
5. Criar um ambiente pedagógico interdisciplinar de aulas práticas;
6. Melhorar a capacidade de interação dos alunos com a natureza;

7. Promover a interação da comunidade escolar;
8. Cumprir as diretrizes educacionais firmadas pela SUBEB/SEEDF;
9. Proporcionar aulas lúdicas e interativas;
10. Incentivar a interdisciplinaridade.
AVALIAÇÃO
As atividades serão avaliadas ao longo do processo por meio da participação ativa dos
alunos, produção de textos, produção de vídeos, desenhos, confecção de murais entre outros.
Cronograma
As atividades acontecerão ao longo do ano e organizadas mensalmente pelos
professores envolvidos.
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PROJETO: ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA EJA
PÚBLICO ALVO: Alunos matriculados e frequentes
ÁREAS DO CONHECIMENTO: Pedagogia, Psicopedagogia e Psicanálise
Autora do Projeto: Cristina do Carmo Ohtta reg. nº 13931 cbo 2515-50
EXECUTORAS DO PROJETO:
Francisca Borges Siqueira, Pedagoga, Psicopedagoga e Psicanalista.
Guelbia Maria Cabral Moreira, Pedagoga, Alfabetizadora, Psicanalista e Consteladora
Sistêmica.

Supervisão: Cristina do Carmo Ohtta Pedagoga, Psicopedagoga, psicanalista professora do
Curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera de Taguatinga, professora de Pós-graduação do
Curso de Psicopedagogia Clínica e Institucional e estágio.

Justificativa
A escola possui uma função importante na sociedade, pois é ela que forma indivíduos
reflexivos, capazes de tomarem decisões. Para que isso aconteça, deve-se proporcionar ao
educando situações das quais ele terá que exercer sua análise crítica, questionar e promover
ações, ressaltando que essas situações façam parte do seu contexto social.
Para que isso se concretize é necessário que esse educando saiba ler, escrever,
interpretar e contextualizar o mundo com o que aprendeu.
Sabemos que a escola é um universo composto de uma grande diversidade e que a cultura ou
a falta de acesso a essa cultura dificulta diretamente a oportunidade de aprender.
O núcleo familiar deveria ser a base que promove a inserção ao conhecimento, porém
essa função passou a ser exercida pela escola.
Diante de novos paradigmas da sociedade, a escola se vê responsável em promover meios para
que esse educando aprenda. Mas como promover essa aprendizagem se esse aluno demonstra
inúmeras dificuldades?
Quando a escola é polo de Educação de Jovens e Adultos as dificuldades aumentam, os
alunos estão com defasagem na idade/série por vários motivos e o que mais dificulta a sua
aprendizagem é a falta de um laudo psicopedagógico que oriente o trabalho dos professores.
A EJA não tem um profissional para realizar uma avaliação psicopedagógica ou um
professor que seja alfabetizador para diminuir as dificuldades do aluno e orientar o trabalho do
professor.
Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988: " A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho".
Para assegurar esse direito, a escola precisa ter condições reais para realizar o seu papel
que vai além da educação formal; ela é uma educação social, globalizada.
Problematização
Um dos problemas educacionais que mais tem tido destaque nos debates nas últimas
décadas, está relacionado às dificuldades de aprendizagem. Cabe à escola cumprir um currículo
e um cronograma de formação e aqueles que não se enquadram no perfil ou não acompanham
acabam sofrendo pelas dificuldades e sendo rotulados. Todavia, ao se rotular um aluno a escola
acaba ficando alheia a realidade do sujeito e não percebendo que a sua indisciplina ou
desinteresse pode ser uma resposta a alguma dificuldade, seja pessoal ou educacional.
A escola é a instituição social responsável em ensinar os conteúdos formais exigidos para
a formação do cidadão e para a qualificação para o trabalho. É um ambiente cultural onde

valores, princípios e normas são transmitidos. Cabe à escola formar o sujeito de maneira integral
através da construção do conhecimento onde aluno e professor por meio da troca de saberes
possam se relacionar. O professor como mediador do ensino deverá auxiliar o desenvolvimento
autônomo do aluno e dos aspectos cognitivo, social e emocional do sujeito.
Busca-se um culpado pela não aprendizagem do aluno, mas ficar à procura faz com que
deixemos de lado a complexidade que envolve as dificuldades sendo que determinados fatores
influenciam, tais como o sujeito, a família, classe social, poder aquisitivo, político etc. Porto
(2011) cita a celebre pirâmide educacional brasileira: repetência, evasão e baixa qualidade do
ensino. Sendo atribuída a elas vários culpados, como o governo, a sociedade, a criança, o
adolescente, a família, a escola, os professores. Há uma maior preocupação em achar um
culpado do que resolver tais problemas.
A Psicopedagogia estuda os processos de aprendizagem, ou seja, os mecanismos do
aprender e do não aprender, aquilo que interfere, as dificuldades e transtornos de aprendizagem.
A intervenção psicopedagógica é a adaptação e organização de programas específicos. A
presença do Psicopedagogo na escola facilita o trabalho da gestão e até mesmo dos professores
a partir do momento em que este profissional é inserido na equipe como um apoio, mediador e
incentivador das atividades escolares, propondo estratégias e didáticas para as dificuldades
encontradas na instituição.
Aprender é um processo complexo que envolve o indivíduo como um todo, devendo ser
levado em consideração o desenvolvimento psicomotor, afetivo e cognitivo da pessoa. Junqueira
filho(1994, p.29) afirma que: “Um projeto interdisciplinar de trabalho ou de ensino consegue
captar a profundidade das relações conscientes entre pessoas e entre coisas. Nesse sentido,
precisa ser um projeto que não se oriente apenas para produzi-lo, mas que surja
espontaneamente, de um ato de vontade.
Segundo Hernandes (1998, p. 39) os projetos de trabalho possuem como objetivo tornar
a escola um local onde se proporciona o desenvolvimento do pensamento crítico, além da
reflexão dos assuntos estudados, contribuindo para a análise e o exercício da criatividade.
Para trabalhar com projetos não existe uma forma ideal ou um método perfeito, mas uma
concepção na qual o professor deve propor no que se refere ao ensinar e aprender, pois durante
um projeto existe uma relação de construções sociais interativas, em que os envolvidos são
colaboradores e constroem parcerias.
Contar com profissionais capacitadas para desenvolver o projeto de avaliação
psipedagógica na EJA é proporcionar tanto ao professor como ao aluno meio de crescer através
do conhecimento.
A lista de situações vulneráveis de alunos que são analfabetos funcionais ultrapassa as
hipóteses que poderíamos descrever. É urgente que a escola em seu papel social possibilite ao

aluno com dificuldade de aprender e reter o conhecimento possibilidades de seguir em frente e
tenha o seu direito assegurado à adaptação curricular prevista nas Orientações Pedagógicas da
Secretaria de Educação do Distrito Federal,

mediante

comprovação de avaliação

psicopedagógica. Poder proporcionar à família, à escola, ao professor e ao aluno oportunidades
de crescimento social, acadêmico e pessoal é objetivo de qualquer instituição que abraça a
educação como princípio de igualdade.
Fazer a diferença só depende do esforço, da vontade e da disponibilidade de ir além do
que detectar problemas - é preciso solucioná-los ou pelo menos amenizar as diferenças
existentes dentro do processo de ensinar.
“Aprende-se participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante de
fatos, escolhendo procedimentos para atingir determinados objetivos. Ensina-se
não só pelas respostas dadas, mas principalmente pelas experiências
proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação desencadeada. (Leite, 1998
p.71)”

Para Vigotsky (1993, p.33) todos os seres humanos são capazes de aprender, mas é
necessário que adaptemos nossa forma de ensinar. E é nesse parâmetro que o psicopedagogo
trabalha, ao trazer alternativas dinâmicas e diversificadas para o educando com dificuldade.
Para completar, Piaget (1976, p.78) afirma que uma ação não é necessariamente lúdica
ou adaptativa na sua origem. Qualquer ação pode ser transformada e esta é movida pelo desejo
de encontrar prazer e poder. Em adolescentes com dificuldades para aprender, deve-se observar
como ele planeja a sua ação, propondo meios e condições para o seu desenvolvimento.
A psicopedagogia é sem dúvida, capaz de contribuir diretamente para a melhora da
aprendizagem; com ferramentas eficientes, com assertividade e garantir assim a equidade,
direito de todo aluno que busca o conhecimento.

Objetivos
Geral:


Compreender que o conhecimento adquirido pode dar sentido ao mundo em que vive e que
não devem estar organizados por fazeres, conceitos e valores determinados; sendo um
processo de mudança e construção.

Específicos:
 Detectar possíveis dificuldades no processo de aprendizagem;
 Levar adiante o processo diagnóstico, focado nas possibilidades de aprendizagem do
adolescente não em suas deficiências;
 Conhecer o perfil de desenvolvimento evolutivo esperado para cada faixa etária e saber
observar o desenvolvimento específico de cada adolescente ou jovem, suas limitações e atrasos;
 Identificar, eventualmente, a possibilidade da existência de uma etiologia orgânica;
 Promover orientações metodológicas de acordo com as características dos indivíduos e
grupos.

Áreas do conhecimento
Dislexia: caracterizada pela dificuldade que a criança apresenta nas habilidades que se referem
às ações como soletração, reconhecimento da palavra, desatenção, dispersão, atraso de
desenvolvimento na linguagem, dificuldades para copiar conteúdos do livro e do quadro,
vocabulário com poucas palavras.
Discalculia: caracterizada pelo bloqueio que a criança tem em tudo aquilo que se referir aos
números: operações matemáticas e seus sinais; identificação de quantidades, classificar
números, entre outras ações que envolvem raciocínio matemático;
Disgrafia: caracterizada principalmente por uma fraca assimilação da criança com a escrita: uso
incorreto de letras maiúsculas e minúsculas; alinhamento indesejado, formação de letras aquém
do esperado para a idade escolar, inclinação incorreta, entre outros;
Transtornos: TDAH, TDA, TPA (DEPAC), etc.
Pedagogia, Psicopedagogia, Psicanálise.
Público-alvo
Alunos matriculados e frequentes encaminhados pelos professores que apresentam
dificuldades de aprendizagem e que não possuem nenhuma hipótese diagnóstica.
Espaço físico
Biblioteca do CED 02 de Taguatinga Sul – Centrão, sala do Projeto LEIA
Recursos humanos/ parcerias voluntárias gratuitas
Professora e psicopedagoga aposentada da SEE, Professora Alfabetizadora e
readaptada de SEE.
Recursos materiais
Papel A4 reciclado
Recursos multimídia
Computador, data show, cabo USB
Custos/despesas
Não haverá custos para a escola, as voluntárias possuem os materiais necessários para
a realização do trabalho (testes, mídias, livros, material lúdico).
Cronograma
1º e 2º semestres letivos/2020
Avaliação do projeto
Será realizada em parceria com a equipe gestora, coordenação, serviço de orientação
educacional e professores nas coordenações.
Experiência do profissional voluntário
Professora aposentada, (desde o mês de março de 2017) da Secretaria de Educação do
Distrito Federal, onde atuei nas seguintes funções: professora da Ed. Infantil ao 5º ano,
coordenadora intermediária dos anos iniciais e diretora de escolas. Especialista em
psicopedagogia e em formação nos cursos de Psicanálise e Pedagogia Sistêmica.

Bibliografia
ALENCAR, E. de S; TEIXEIRA, C. de S. M; SILVA, C. de S; FERRO, M. da G. D;
CARVALHO, M. V. C de. A epistemologia genética de Jean Piaget. In: CARVALHO,
M. V. C de; MATOS, K. S. A. L. de. (Org.). Psicologia da Educação: teorias do
desenvolvimento e da aprendizagem em discussão. Fortaleza: Edições UFC, 2009.
BOSSA, N. A. A psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática. Porto
Alegre: Artmed, 2007.
FAGALI, Eloisa Quadros; VALE, Zélia Del Rio do. Psicopedagogia institucional
aplicada: aprendizagem escolar dinâmica e construção na sala de aula. Petrópolis, RJ:
Vozes, 1993.
PORTO, Olívia. Psicopedagogia Institucional: teoria, prática e assessoramento
psicopedagógico. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.
BOSSA, Nadia A. A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática. RS, Artmed,
2007. BRASIL,
Lei n°. 9394 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília:
Congresso Nacional, 1996. Acesso em: 28 de Junho de 2016.
GASPARIAN, Maria Cecília Castro. Contribuições do modelo relacional sistêmico para a
psicopedagogia institucional, -São Paulo: Lemos Editorial, 1997.
http://www.abpp.com.br/documentos_referencias_codigo_etica.html >Acesso em: 28 de Junho
de 2016.
http://www.abrapee.psc.br/noticia173.html >Acesso em: 28 de Junho de 2016.
SÁNCHEZ-YCANO, Manuel, BONALS, Joan e colaboradores. Avaliação psicopedagógica. RS,
Artmed, 2008. Técnicas de Intervenção Psicopedagógica Leila Sara José Chamat Editora
Vetor Brasil 2008 1ª edição.
Avaliação Psicopedagógica da Criança de Zero a Seis anos. Vera Barros de Oliveira, Nádia
Aparecida Bossa Editora Vozes Brasil 2011 19ª edição.
Erro e Fracasso na Escola. Júlio Groppa Aquino (Org.) Editora Summus Brasil 1997 4ª edição
Dificuldades na Aprendizagem da Leitura . erezinha Nunes, Lair Buarque, Peter Bryant Editora
Cortez Brasil 1997 4ª edição
ANDRADE, M. S. Rumos e diretrizes dos cursos de Psicopedagogia: análise Crítica do
surgimento da Psicopedagogia na América Latina. Cadernos de Psicopedagogia, v.3, n. 6,
70-71, junho. 2004.
BASSEADAS, E. Intervenção educativa e diagnóstica psicopedagógico. 3. Ed. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1996.
FAGALLI, Eloísa Quadros e VALE Z. Psicopedagogia Institucional Aplicada: a aprendizagem
escolar dinâmica e construção na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 1999.

FERNANDEZ, Alicia. A inteligência aprisionada. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. Os idiomas
do aprendente: Análises de modalidades ensinante em famílias, escolas e meio de
comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2001.
MACHADO, A. M. Avaliação e fracasso: a produção coletiva da queixa escolar. In: AQUINO,
Júlio G. (Coord.). Erro e fracasso na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo:
Summus, 1997.
MASSADAR, Cláudia Toledo. Psicopedagogia na Escola: reflexões sobre intervenção
institucional possível. Rio de Janeiro: SJT, 1993.
MASINI, E. F. S. (coord). Psicopedagogia na escola: buscando condições para aprendizagem
significativa. São Paulo: Loyola, 1999.
SCOZ, Beatriz. Psicopedagogia e realidade escolar: o problema escolar e de aprendizagem. 2ª
ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 1994.
WEISS, Maria L. L. Psicopedagogia clínica: Uma visão diagnóstica dos problemas de
aprendizagem escolar. 5. Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 1997.
Autor:Barbosa LMS. A Psicopedagogia no âmbito da instituição escolar. Curitiba: Expoente;
2001.
MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU,
1986. (Temas básicos da educação e ensino).

PROJETO: RODA VIVA – FALANDO DE SUICÍDIO COM ADOLESCENTES
Etapas: Ano letivo/2020
Executora do Projeto: Cristina do Carmo Ohtta Reg. Nº 13931 CBO 2515-50
Total de estudantes:Todos que forem encaminhados pela Equipe Gestora
Áreas do conhecimento: Saúde Mental
Autor(a): Cristina do Carmo Ohtta - Pedagoga, Psicopedagoga, Psicanalista Especializada em
Atendimento de Crianças e Adolescentes e Saúde Mental, graduanda em Psicologia
Equipe responsável: Equipe Gestora, Supervisão e Coordenação Pedagógica, Orientação
Educacional.
Supervisão: Dra. Aldenira Barbosa Cavalcante CPR 01/12649 Coordenadora e Professora do
Curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera de Taguatinga
Justificativa
O suicídio vem se tornando uma problemática comum, apresentando jovens e
adolescentes como as vítimas principais; na sociedade o gênero masculino é o mais afetado,

exceto em comparação com os indígenas que possuem um percentual mais elevado de acordo
com o site G1. As redes sociais, depressões e problemas que são ligados a esse sintoma, são
uma das principais causas que leva o indivíduo ao suicídio, por falta de ajuda e conselhos o
mesmo acredita que a única solução para os problemas seja esse ato.
Atualmente um jogo chamado baleia azul, foi criado na Rússia, onde o foco principal são
adolescentes, e usa a internet como meio de influência. Essa comunidade que foi criada no
Facebook, uma rede bastante utilizada pelos jovens, tinha o intuito de influenciar indivíduos que
já tinham problemas psicológicos a tirarem sua própria vida. No entanto, a depressão que é a
segunda maior causa de mortes entre adolescentes ainda se torna uma negligência, já que pelo
fato do mesmo está passando pela fase da puberdade muitas pessoas acreditam que é apenas
um sintoma e que irá passar naturalmente. Dessa forma, deixando de lado tratamentos
profissionais que poderia ajudá-los. Com o objetivo em ajudar os adolescentes, o projeto roda
viva vai trazer para o centro das discussões o tema que ninguém quer encarar.
Problematização
Vivemos na era virtual, todos os acontecimentos precisam ser anunciados, declarados e,
principalmente visualizados, curtidos por um grande número de seguidores. A geração
tecnológica não tem suportado as frustrações, não tem conseguido enfrentar as dores do
crescimento e arrumam uma solução rápida para se livrar do problema: “MORRER”. Quando a
vida se torna uma vitrine, uma auto exposição, o jovem perde o contato consigo mesmo, ele
perde a sua essência e a sua identidade social, deixa de se relacionar com pessoas reais e sai
em busca de relações ideais. Nessa busca frenética ele se depara com a solidão e o vazio da
sua jovem existência. Ele não tem recursos para seguir em frente e começa a procurar soluções
rápidas que não trazem respostas satisfatórias. O resgate da autoestima e do autoconceito
passam pela verbalização da dor e uma roda de conversa é o canal facilitador desse processo
de resgate.
Geral:
 Promover o diálogo entre a escola e os alunos, quebrando os tabus em relação ao suicídio.
Específicos:


Oferecer aos alunos a oportunidade de verbalizar o sofrimento e angústias à respeito da
adolescência e o pensamento suicida;



Oferecer uma ferramenta adicional que viabilize e fortaleça o seu papel social enquanto
cidadão em formação e que possibilite ser crítico;



Oferecer às famílias uma mediação facilitando o diálogo entre o círculo familiar;



Atender os alunos em forma de roda de conversas, como grupos operativos e com
características e comportamentos similares de ideação suicida.

Áreas do conhecimento
Saúde Mental, Ideação Suicida, Prevenção, Bullying, Inteligência Emocional,Cutting
/automutilação, Identidade de Gênero.
Público-alvo
Alunos matriculados
Recursos humanos/parcerias voluntárias gratuias
Profissionais voluntários da área terapêutica, Psicanalistas, Estudantes de Psicologia e
profissionais de áreas afins.
Espaço físico
Biblioteca, sala de leitura, sala de aula, áreas livres da escola.
Recursos materiais
Papel A4 reciclado.
Recursos multimídia
Projetor/data show, Tv, som, microfone, cabo USB.
Custos/despesas
Não haverá despesas.
Cronograma
As rodas de conversa acontecerão uma vez por semana com grupos de alunos do 2º e 3º
segmentos em dias e horários estabelecidos previamente nos horários vagos ou de acordo com
a demanda apresentada. Sempre que possível, essa roda de conversa contará com a
participação de profissionais da Área de Saúde Mental em parceira da escola.
Avaliação do projeto
Será feita em parceria coma Equipe Gestora e o serviço de Orientação Educacional ao
final de cada bimestre.
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Formação e experiência profissional
Professora: Cristina do Carmo Ohtta
Formada em Pedagogia com especialização em Psicanálise, Saúde Mental, Docência do Ensino
Superior, Gestão Escolar, Psicopedagogia, Psicologia da Saúde e Hospitalar
Especializada em Constelação Familiar Sistêmica e Constelação Organizacional
Especializada em atendimento Materno na linha Winnicottiana
Especializada na técnica Argila em Movimento e Argila Espelho da Auto Expressão
Especializada em atendimento Infantil e Adolescente
Especializada em Leitura do Desenho Infantil
Professora do Curso de Psicanálise da Escola de Psicanálise de Brasília
Professora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera de Taguatinga
Professora de Curso Técnico na área de Psicopatologia
Servidora de Educação do DF.
Atualmente cursando especialização em Constelação Sistêmica com representação Humana no
Núcleo de Atendimento, Cursos e Constelações Familiares – NACOF/ Goiânia.
Experiências dos Voluntários
Alunos do 4ª e 5º semestres do curso de Psicologia que participaram de treinamentos na
faculdade com professores psicólogos mestres.

PROJETO PSICANÁLISE NA ESCOLA:
INTERPRETANDO A SUBJETIVIDADE ATRAVÉS DA PALAVRA,
CORPO E AFETO (Escuta Afetiva)

Local: centro educacional 02 de Taguatinga
Período: ano letivo/2020
Carga horária: 20h semanais
Público alvo: alunos matriculados e frequentes.
Áreas do conhecimento: psicanálise, saúde mental, inteligência emocional e saúde mental na
escola.
Autora do projeto: Psicanalista Cristina do Carmo Ohtta
Executora do projeto: Cristina do Carmo Ohtta - reg. Nº 13931 cbo 2515-50
Supervisão: Dra. Aldenira barbosa Cavalcante - cpr 01/12649
Coordenadora e professora do curso de psicologia da Faculdade Anhanguera de Taguatinga

Justificativa
Tendo em vista a dificuldade das relações interpessoais entre alunos do ensino e
fundamental e médio motivadas pela intolerância em aceitar e conviver com diferenças de raça,

credo , identidade de gênero , conflitos familiares, ideação suicida, drogadição, baixa autoestima
e cutting (automutiliação), gravidez precoce, bulimia/anorexia, vigorexia entre outras situações,
houve a necessidade de buscar solução através da escuta afetiva do atendimento terapêutico
individual e coletivo no ambiente escolar.
A escola enquanto ambiente de ensino e aprendizagem não é só um espaço à reflexão
acadêmica, mas também é

local onde se dá o aprimoramento das relações humanas ,

valorizando aspectos cognitivos e de inteligência emocional para enxergar o homem como um
ser na sua integralidade.
Poder oferecer um atendimento terapêutico no ambiente escolar possibilita um diálogo
amplo dentro do processo de aprendizagem e o desenvolvimento humano – aspectos que são
inseparáveis à formação pessoal e acadêmica.
Aliado ao processo psicoterápico, vem a psicoeducação na mediação de conflitos (inteligência
emocional), com o foco no PENSAR-SENTIR- AGIR dentro dos níveis de realidade que
envolvem 3 pontos cruciais na vida de toda pessoa HUMANA: a minha realidade, a sua realidade
e a realidade como ela é.

Problematização
No mundo em que vivemos, passamos por diversas transformações sociais, culturais,
políticas e educacionais. Sabemos que a globalização exige de cada um, superação.
Diariamente os adolescentes são os mais vulneráveis em relação a essa exigência de mudança
imediata. Entendendo que essas relações interpessoais são a porta de entrada para qualquer
projeção de futuro, é necessário dar condições aos jovens para saber lidar com a situação.
No Brasil o acesso a esse atendimento terapêutico ainda é caro e cercado de preconceito
e grande parte das famílias, senão a maioria não dispõe de recursos financeiros para o
atendimento. Diante dessa problemática, o projeto em questão busca minimizar os problemas
que acabam sendo detectados dentro do ambiente escolar sob a forma de bullying, agressões
físicas e verbais (aos professores, equipe gestora, colaboradores e entre os próprios colegas),
além de baixo rendimento, evasão escolar e reprovações consecutivas.
Objetivos (metas)
Geral: Promover o diálogo entre escola e família sobre aspectos educacionais em que o aluno
está inserido e sanar as dificuldades que ele encontra em seu processo de formação pessoal e
cognitiva e nas suas relações intrapessoal, interpessoal e sistêmicas.

Específico:


Oferecer à escola uma ferramenta adicional que viabilize e fortaleça o seu papel social na
formação de cidadãos críticos;



Oferecer aos professores suporte para mediar conflitos entre alunos, entre alunos e
professores;



Oferecer às famílias um suporte psicoterápico profissional para que possam lidar com temas
recorrentes do dia a dia, ligados ao comportamento adolescente;



Atender grupos de alunos com características e comportamentos similares;



Viabilizar o diálogo claro e objetivo entre todos os atores envolvidos nas atividades de
formação pessoal e acadêmica.

Áreas do conhecimento
Psicanálise, Bullying, Inteligência Emocional, Dependência Química, Cutting /automutilação,
Identidade de Gênero, Ideação Suicida, Transtorno Alimentar Orientação para a vida e Saúde
Mental.
Público-alvo
Alunos matriculados nos três turnos
Recursos humanos/parcerias voluntárias gratuitas
Psicanalistas, psicopedagoga, estudantes de psicologia da Faculdade Anhanguera
cursando do 4º aos 7º semestres, professores do curso de psicologia e voluntários de outras
áreas de atuação.

Dinâmica dos atendimentos
Os alunos serão atendidos após indicação dos professores e avaliação do Serviço de
Orientação Educacional e parceria com a Equipe Gestora.
Espaço físico
Biblioteca, áreas livres, sala do Serviço de Orientação Educacional e outros espaços que
não interfiram na rotina aulas.
Recursos materiais
O livro de registro de ocorrência já foi adquirido.
Os livros de registros dos atendimentos já foram adquiridos pelos voluntários.
Rascunho de papel A4.
Recursos de multimídia
Projetor/data show, Tv, som, microfone, cabo USB
Despesas
Não haverá custos para a execução do projeto.

Todos os participantes são voluntários gratuitos.
Poderão doar 2 horas diárias do seu tempo até 3 vezes por semana em dias e horários
alternados.
Cronograma
Será definido com a equipe gestora e serviço de Orientação Educacional, obedecendo as
demandas e suas especificidades.
Avaliação do projeto
Será feita em parceria com a Equipe Gestora , o Serviço de Orientação Educacional e
professores ao final de cada bimestre ou de acordo com os critérios que atendam as
especificidades estipuladas no Projeto Político Pedagógico da escola.
Divulgação de resultados
Todos os atendimentos serão registrados para poder gerar um gráfico com os resultados
e facilitar a avaliação.
Quando houver necessidade de outros atendimentos, o responsável deverá trazer uma
autorização. É importante registrar o projeto com fotos, vídeos, e outros recursos, além de
montar um “template” para apresentar na avaliação institucional. Registrar com dia da semana,
data, turma que foi atendida, alunos que conseguiram melhora nas avaliações, que ingressaram
no mercado de trabalho, que entraram na faculdade (identificando a instituição de ensino
superior); fazer um gráfico com os resultados.
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PROJETO: FALA GAROTA, FALA GAROTO
(sexualidade e escola: um espaço de comunicação)
Público alvo: Alunos Matriculados e frequentes
Áreas do conhecimento: Psicanálise, Corpo Humano, Sexualidade e Educação; Cá entre Nós:
Guia de Educação Integral em Sexualidade entre Jovens, organizado pela UNESCO.
Autora do Projeto: Cristina do Carmo Ohtta
EXECUTORA DO PROJETO: Cristina do Carmo Ohtta Reg. nº 13931 CBO 2515-50
Colaboradores do Projeto: Professores de Ciências e Biologia, Orientadores Educacionais
Supervisão: Dra. Aldenira Barbosa Cavalcante CPR 01/12649
Coordenadora e Professora do Curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera de Taguatinga
Justificativa
Desde a antiguidade a sexualidade vem gerando polêmicas, mexendo com a sensação e
fantasia das pessoas, associada a coisas feias, inconvenientes e impróprias. Apesar da
revolução sexual, da globalização edos meios de comunicação terem contribuído para uma
modificação nas atitudes morais e nas questões ligadas ao sexo e sexualidade, esse assunto
ainda assim continua sendo um tabu.O estudo da sexualidade envolve o crescimento global do
indivíduo, tanto intelectual, físico, afetivo-emocional e sexual propriamente dito. A maioria dos
pais acham constrangedor conversar sobre sexo com seus filhos, ora pela educação recebida
de seus pais, ora pela repressão ou por não saberem como abordar o tema. Assim, os filhos na
maioria das vezes, ficam sem respostas para suas dúvidas, gerando conflitos ou acidentes
inesperados por terem informações errôneas ao consultar variadas fontes impróprias.
A maior parte dos adolescentes passa seu tempo na escola onde começam a se
sociabilizar, aflorando sua sexualidade devido ao desenvolvimento corporal gerado pelos

hormônios. A escola é o ambiente onde a interação com o mundo ao redor e com as pessoas
que o cercam acontece. Depois do ambiente familiar é a escola que complementa a educação
dada pela família onde são abordados temas mais complexos que no dia a dia não são
ensinados e aprendidos, tendo está uma imensa responsabilidade na formação afetiva e
emocional de seus alunos da escola frente a esse tema? A escola não deve nem vai tomar o
lugar da família, mas cabe a ela possibilitar uma aprendizagem correta, já que essa instituição
visa o crescimento do indivíduo como um todo.
A educação sexual acontece no seio familiar. É uma experiência pessoal contida de
valores e condutas transmitidos pelos pais e por pessoas que o cercam desde bebê. Já a
Orientação Sexual é dada pela escola onde são feitas discussões e reflexões à respeito do tema
de uma maneira formal e sistematizada que constitui em uma proposta objetiva de intervenção
por parte dos educadores. O que nos cabe é refletir acerca da importância da Orientação Sexual
na Escola para a construção da cidadania, de uma sociedade livre de falso moralismo e mais
feliz. O trabalho de Orientação Sexual tem como objetivo principal as mudanças nos padrões de
comportamento, levando-se em conta três aspectos fundamentais: a transmissão de
informações de maneira verdadeira; a eliminação do preconceito e a atuação na área afetivoemocional. Para se fazer um bom trabalho de Orientação Sexual dentro da escola é importante
dar atenção a alguns passos:
a) apresentar um projeto para a instituição com o objetivo do trabalho;
b) fazer uma reunião com os pais e professores para esclarecer quaisquer dúvidas que possam
surgirão longo do trabalho e explicar o papel de ambos junto à escola neste projeto;
c) observar a demanda da escola para que se atinja a expectativa desta;
d) a partir das séries estabelecidas para o trabalho entrar em contato com elas para explicar
como este será administrado;
e) colher, por meio de “bilhetinhos sigilosos”, dúvidas e curiosidades de cada aluno garantindo
total sigilo;
f) após levantar as dúvidas e curiosidades fazer uma estruturação do programa a ser cumprido
em diferentes séries (conteúdo, horário, encontros, local), para uma maior eficácia;
g) estabelecer um contrato ( regras sugeridas pelo grupo);
h) garantir a ética do trabalho tanto para os alunos como para os professores;
i) garantir a liberdade de opinião e o respeito do grupo pelas dúvidas de seus colegas, sem
monopólio da verdade de ambas as partes diferenciação de sexo e sexualidade e também de
Educação Sexual e Orientação Sexual, que são muito confundidos na maioria das vezes.
O educador de Orientação Sexual deve ser uma pessoa aberta, livre de mitos e
preconceitos referentes à sexualidade para melhor ministrar a turma sem causar problemas com
a instituição, pais, alunos e professores, podendo abordar os assuntos através de aulas

expositivas, dinâmica de grupo, folhetos explicativos, filmes e outros materiais referentes ao
tema. O trabalho não envolve nota ou reprovação. Para finalizar seguem dois lembretes
essenciais: é necessário ressaltar a importância dos pais nesse processo para que estes não se
acomodem, julgando a escola responsável pelo processo da educação sexualidade seus filhos;
não cabe ao professor de Orientação Sexual virar conselheiro ou confidente dos alunos. Deve,
se necessário, encaminhar para um profissional.
Problematização
Construir espaços de diálogo, em que adolescentes e outros (as) participantes também
possam perguntar, receber informações, esclarecer dúvidas, desmistificar concepções
distorcidas, compartilhar ideias, opiniões, experiências e problematizar estereótipos e
preconceitos é mesmo um processo que nos leva a pensar sobre questões que, embora muito
presentes em nossas vidas, raramente são tomadas como foco de atenção, de reflexão, de
conversas, em que tanto os interesses quanto as ansiedades, tanto os desejos quanto as
inseguranças, tanto assuntos conhecidos quanto assuntos desconhecidos podem ser falados
em voz alta, ouvidos e valorizados como importantes.
Por acreditar no quanto podem ser estimulantes e construtivos os espaços de diálogo,
acredito que reunir jovens que falem sobre o assunto, com uma linguagem fácil associada a
termos técnicos e com leveza podem ser usados em abordagens educativas sobre sexualidade
e gênero com adolescentes que carregam tantas dúvidas, angústias e, que, dificilmente
encontram na família uma abertura para verbalizar um assunto que é tabu. Com materiais
simples, com objetivos e formatos diferentes, podemos trabalhar atividades e discussões muito
estimulantes.
Adolescência, puberdade, corpos, prazeres, práticas sexuais, relacionamentos, direitos
sexuais e reprodutivos, saúde sexual e reprodutiva, orientações sexuais e identidades de
gênero, valorização das diferenças, enfrentamento às diversas formas de preconceitos e
violências: são muitos os temas que podem ser abordados em um projeto sobre sexualidade e
gênero.
1) Adolescências no plural;
2) Muitos jeitos de ser homem e de ser mulheres;
3) Desejos e prazeres: Todo mundo tem!
4) A delícia de ser quem você é;
5) Estou preparada para ser mãe? Estou preparado para ser pai?
6) Prevenção é tudo de bom;
7) A violência que rola no cotidiano;
8) Adolescentes e seus direitos e
9) Vamos mudar o mundo?

Objetivos
Geral:


Proporcionar um diálogo aberto sobre sexualidade, respeitando o tempo de cada adolescente
com o foco na informação, prevenção e saúde.

Específico:


Garantir acesso à informação segura e de qualidade, debate sobre as dúvidas a serem
sanadas;



Esclarecer as dúvidas sobre muitos “jeitos “de ser humano, respeitando a identidade de
gênero de cada pessoa;



Proporcionar acesso aos tipos de prevenção: primária, secundária e terciária;



Proporcionar aos adolescentes informações sobre os seus direitos (ECA).

Áreas do conhecimento
Saúde sexual e reprodutiva; Gêneros e Diversidades Sexuais.

Recursos humanos/parcerias
Voluntárias gratuitas
Espaço físico
Espaços disponíveis da escola: sala de aula, biblioteca, sala de leitura, áreas abertas, etc.
Recursos materiais
Rascunho de A4, uma caixa para depositar as perguntas
Recursos multimídia
Trechos da série do NETFLIX – Sex Education – série adolescente gravados em pendrive.
Custos/despesas
Não haverá despesas – usaremos papel reciclado, voluntários gratuitos capacitados.
Cronograma
O projeto será realizado no horário em que o aluno está matriculado, cumprindo primordialmente
a grade horária de cada turma. O projeto terá a participação direta dos professores de Ciências
e Biologia e das orientadoras educacionais.
Avaliação do projeto
Será realizada em parceria com a equipe gestora, coordenação, serviço de orientação
educacional e professores de ciências e biologia.
Bibliografia

Cá entre Nós: Guia de Educação Integral em Sexualidade entre Jovens, organizado pela
UNESCO, Os módulos são:
1) Adolescências no plural;
2) Muitos jeitos de ser homem e de ser mulheres;
3) Desejos e prazeres: Todo mundo tem!
4) A delícia de ser quem você é;
5) Estou preparada para ser mãe? Estou preparado para ser pai?;
6) Prevenção é tudo de bom;
7) A violência que rola no cotidiano;
8) Adolescentes e seus direitos e
9) Vamos mudar o mundo?
Materiais do programa Saúde e Prevenção nas Escolas, um programa conduzido pelo Ministério
da Saúde e o Ministério da Educação; Identidade de Gênero e Orientação Sexual na Prática
Clínica de Ana Macedo Livros didáticos de ciências e biologia adotados pelo grupo de
professores; Trechos da série do Netflix “SexEducation”; Artigos, revistas, etc.
Experiência dos voluntários gratuitos
Alunos cursando 5º, 6º e 7º semestres que já participaram de cursos e que atuam em
suas comunidades com jovens.
Todos estarão sob supervisão de Cristina do Carmo Ohtta.
O projeto necessita da colaboração dos professores de ciências e biologia.

PROJETO CONSTELAÇÃO FAMILIAR SISTÊMICA NO AMBIENTE ESCOLAR
Público alvo: Alunos matriculados e requentes
Áreas do conhecimento: Saúde Mental, Autoestima, Inteligência Emocional.
Autor(a) do projeto: Cristina do Carmo Ohtta
Equipe responsável para acompanhar o projeto: Equipe Gestora, Supervisão e Coordenação
Pedagógica, Orientação Educacional.
Executora do projeto: Cristina do Carmo Ohtta - Reg. Nº 13931 CBO 2515-50
Supevisão do projeto: Dra. Aldenira Barbosa Cavalcante CPR 01/12649 Coordenadora e
Professora do Curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera de Taguatinga

Justificativa
O trabalho realizado nas escolas não está vinculado só com os limites pedagógicos, ele
vai além dos limites impostos por muros e portões. Todos fazemos parte de um sistema, no caso
da escola, um sistema educacional. Mas o que é um sistema? Sistema é um grupo de pessoas
ou coisas, que permanecem unidos ou vinculados, em função de um interesse comum ou forças
que os permeiam, independente de que tenham consciência ou não.
Sabemos que as famílias estão passando por mudanças e que tais mudanças afetam a
maneira de viver, educar e participar da vida intrafamiliar. Os alunos, em sua maioria não se
sentem pertencidos a ninguém, não existe um vínculo que os torne “importantes” dentro do
contexto escolar. Eles ainda sentem dificuldades para responder por que é importante estudar,
cumprir as regras, seguir o regimento da escola e acabam desrespeitando uma hierarquia
necessária ao equilíbrio do ambiente escolar. Em contrapartida, os professores também não
estão preparados para assumirem responsabilidades (que antes eram exclusivamente das
famílias) e que passaram a fazer parte da sua prática de “ensinantes”. Temos aí uma situação
de conflito que interfere no sistema escolar que dificulta e até impede a equipe gestora de colocar
em prática o Projeto Político Pedagógico.
Constelação Familiar Sistêmica ou Constelação Sistêmica é uma técnica terapêutica
desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, um contemporâneo filósofo alemão e terapeuta nascido
em 1925.
O método identifica profunda e rapidamente, de uma forma inovadora, como se produzem
os problemas no sistema familiar. Mostra claramente os padrões de conduta repetitivos que
perduram ao longo das gerações de uma forma inconsciente e como eles interferem na dinâmica
de funcionamento dos indivíduos. Podemos ocupar inconscientemente lugares e destinos de
outras pessoas de nossa historia familiar, podendo gerar dificuldades de vários tipos e graus,
desde problemas emocionais, comportamentais, a doenças físicas e mentais.
O sistema familiar opera sob certas ordens que Bert Hellinger denominou Ordens do
Amor, que são os princípios reguladores que ordenam o fluxo evolutivo dos sistemas familiares.
Esse fluxo evolutivo emaranhado vai dificultar a evolução do indivíduo, levando-o a repetir
padrões que prejudicam a vida em todas as áreas.
É necessário conhecer, respeitar e atuar segundo essas ordens para fluir em direção à
saúde e à vida. Caso contrário, o fluxo evolutivo pode se desviar, conduzindo ao sofrimento
repetitivo de comportamentos não saudáveis, indisciplina, violência, doenças e a morte.
A partir de um tema que desejamos solucionar, uma constelação pode revelar a origem
de um sofrimento e mostrar uma forma de libertação ou solução, que nos permita reconectar o
fluxo evolutivo do nosso sistema familiar e recuperar alguma ordem que tinha sido interrompida,
promovendo equilíbrio e bem-estar. A escola é o espaço onde percebemos os desequilíbrios
que levam ao desajuste, à violência, ao baixo rendimento, às reprovações e evasões.

O método das constelações tem um caráter universal, pois pode ser aplicado a todas as
áreas dos relacionamentos humanos.
Auxilia na superação de bloqueios no crescimento e no desenvolvimento da própria
personalidade. Ajuda o indivíduo a ficar em harmonia e paz com sua história familiar; e assim as
relações interpessoais podem alcançar o equilíbrio desejado.
Não é necessário um investimento em materiais para trabalhar a técnica. Não há gastos.

Problematização
É comum ligarmos a televisão e assistir imagens de brigas na porta das escolas com
plateia, torcida e muitas curtidas nas redes sociais. Essa é a resenha de grande parte das
escolas, sobretudo onde a modalidade atendida é ensino fundamental e médio. Como combater
esse tipo de violência que normalmente se inicia dentro das escolas? Como dialogar com esses
jovens que são reféns de um imediatismo na solução de seus próprios conflitos? Como
preencher esse vazio, essa sombra que consome a energia de professores, equipe gestora e
colaboradores?
As punições previstas no Regimento da Secretaria de Educação não funcionam porque
ainda estão pautadas nas punições baseadas na legalidade. Em outras palavras: a escola pode
transferir o “problema” para outra escola e assim esse aluno segue o seu percurso escolar.
O ideal é trabalhar com prevenção e nesse sentido a constelação sistêmica age na raiz
do problema. Todos os envolvidos podem tomar consciência da responsabilidade que lhes cabe.
O método trabalha com o PSA – Pensar, Sentir, Agir. Trabalha com a visão da REALIDADE:
a minha, a sua e a realidade como ela é. Trabalha o ponto de vista do observador: o que
vê, o que pensa que vê, o que não vê, a percepção e como interpreta.
Trabalha com o drama: acusador, vítima, sabotador; trabalha com a realização:
criatividade, sabedoria e potência.
Trabalhando com adolescentes em escolas públicas de Ceilândia e no consultório,
percebi uma melhora no comportamento desses jovens após o uso da técnica.
Por se tratar de um método projetivo que tem a participação direta do adolescente, ele acredita
na própria capacidade de superação. Ao ampliar a consciência esse adolescente compreende
o autoconceito sobre si mesmo. Aprende a ter controle das emoções e ser assertivo diante das
dificuldades, que em sua grande maioria vem do sistema familiar de origem.
Objetivos
Gerais: Compreender como determinado acontecimento familiar interfere no senso de
identidade, propósito e modo de viver de cada indivíduo. O foco é sempre estabelecer um campo
de relacionamentos saudáveis na vida pessoal, familiar, interpessoal e profissional a partir da

ressignificação, alinhamento energético e equilíbrio do sistema familiar ao qual a pessoa
pertence.
ESPECÍFICAS:


Proporcionar ao indivíduo um sentimento de liberdade, permitindo assumir a própria
identidade; melhorando significativamente a relação com ele mesmo e suas conexões;



Identificar e eliminar crenças e emoções desnecessárias e improdutivas;



Ter senso de pertencimento pessoal com o sistema familiar e interpessoal em diversas áreas,
incluindo a vida escolar;



Vivenciar relações familiares e interpessoais fluidas baseadas em ordem, amor, respeito e
liberdade.

Áreas do conhecimento
Saúde Mental, Autoestima, Inteligência Emocional, Psicanálise, Psicologia Existencial e
Sistêmica.
Público-alvo
Alunos encaminhados pela Equipe Gestora e SOE.
Parcerias voluntárias nos atendimentos
Psicanalistas e alunos do 5º ao 7º semestre do curso de Psicologia da Faculdade
Anhanguera de Taguatinga
Espaço físico
Sala que possibilite um atendimento individual e sigiloso.
Recursos materiais
Papel A4 reciclado.
Recursos de multimídia
Cabo USB, Caixa de Som
Custos/despesas
Não haverá gastos.
Cronograma
Os atendimentos serão feitos no decorrer do ano letivo, em dia e horário estabelecidos
previamente pela equipe gestora, supervisão, coordenação e orientação educacional, em
conformidade com o grau da necessidade identificada. O atendimento poderá ser individual ou
em grupo. Os atendimentos serão realizados nos horários de funcionamento da unidade escolar,
e tem como prioridade não interferir nos horários em que o aluno deve permanecer em sala de
aula.

Avaliação do projeto
Será feita em parceria coma Equipe Gestora e o serviço de Orientação Educacional ao
final de cada bimestre ou de acordo com os critérios que atendam os interesses de cada escola.

Referencial Bibliográfico
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Bert Hellinger tradução de TsuyukoJinno Spelter- Goiânia, Atman, 2011.

HELIINGER, Bert. Ordens da ajuda / Bert Heliinger; tradução de TsuyukoJinno-Spelte—r Patos
de Minas: Atman, 2005.

HELLINGER, Bert. Um lugar para os excluídos: conversas sobre os caminhos de uma vida /
Bert Hellinger, Gabrielle Tem Hõvel; tradução de Newton A. Queiroz. - Patos de Minas:
Atman, 2006.

HELLINGER, Bert. A cura: tornar-se saudável, permanecer saudável / Bert Hellinger; tradução
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de Janeiro: Rocco, 2012.

Projeto: A (re)invenção do homem para o mercado de trabalho
I FESTIVAL DE ARTE E CULTURA - CENTRÃO
Tema: O feijão e o sonho: a (re) invenção do homem
para o mercado de trabalho
A história do trabalho ao longo dos anos até os nossos dias Música
tema: “Comida” – Titãs

“Operários” – Tarsila do Amaral

Objetivo Geral
Proporcionar à comunidade escolar um momento de socialização do conhecimento e de
integração de conteúdos de modo transversal, com vistas à apresentação de atividades artísticoliterárias, por meio dos vieses políticos, culturais, sociais e econômicos, no tocante à
compreensão do TRABALHO não só como parte de uma das necessidades humanas, mas
também como modo de produção. Além disso, refletir o quão esse termo foi transformado ao
longo dos tempos, a partir do desenvolvimento da intelectualidade humana, quer na construção
do materialismo quer no aperfeiçoamento tecnológico vigente.
Objetivos Específicos


Compor, ler, interpretar, ilustrar textos literários em prosa, poesia, teatro e cinema;




Apreciar a linguagem cinematográfica, poética, musical, filosófica como mais uma forma de
expressão e de referência cultural;
Sensibilizar o aluno, por meio da arte e do poder da palavra, para as questões sociais do
seu tempo;
Proporcionar ao aluno a compreensão do seu papel como ser social e como parte integrante
do processo histórico e das relações de trabalho, não somente como ser que produz opção;
Compreender o ócio como ferramenta precípua de criação e de indagação;
Oportunizar o aluno à expressão e à manifestação de sua subjetividade;
(Re) descobrir e (re) conhecer os talentos de nossa escola;
Fazer o aluno reconhecer-se como sujeito do próprio saber e da própria existência;
Proporcionar ao aluno o debate acerca dos temas e das ideias abordadas na exposição dos
trabalhos para a transformação e posicionamento conscientes diante da realidade;
Saber ouvir e escutar o colega, enxergando o silêncio como parte de sua interação.









I.

Da Participação

Os participantes do evento serão todos os alunos do I ao III segmento, discriminados por
sua respectiva série, conforme os conteúdos estipulados a seguir.
1) Pré-história
 Paleolítico – 200 000 anos a.C - Nomadismo – caça e pesca
 Neolítico – revolução agrícola - 18000a.C
 Idade dos metais – metalurgia- 5000a.C
2) Na Antiguidade – o trabalho como fardo - etimologia do termo “trabalho”
 Modo de produção asiático
 Escravismo antigo (escravidão) na Grécia/Egito e Roma
 O ócio como templo de criação
3) Na Idade Média –Feudalismo(servos)
a) Alta idademédia
 Servidão
 Suserania e vassalagem
b) Baixa Idade média
 Crise do Feudalismo
 Peste + fome +guerra
4) Idade Moderna -Mercantilismo

Contexto do Renascimento – surgimento da classe burguesa – o comércio
 Expansão marítimo-comercial–
 Colonialismo - o trabalho escravizado dos africanos nas colônias (navios
negreiros)
5) Capitalismo Industrial – Iluminismo /Independência dos EUA Na Revolução

Industrial – criação das máquinas
 Desenvolvimento da indústria – trabalho nas fábricas – contratação de mão de
obra barata, péssimas condições de trabalho, trabalho exaustivo. Estudo
daEncíclicarerumnovarum






Trabalho assalariado – produção de bens de consumo – têxteis, em especial –
trabalho dos artesãos entra emdecadência
Origem do sindicalismo – 1824 - burguesia Xproletariado
Trabalhoinfantil
Papeldamulher

6) Idade Contemporânea – Era napoleônica

Congresso de Viena/ Santa aliança/ Primavera dos povos/ neocolonialismo
I - 2ª RevoluçãoIndustrial
II - Capitalismo financeiro – Unificações/ I Guerra Mundial /Revolução Russa / Quebra
da bolsa de 1929/ Nazifascismo / II Guerra mundial
No Pós-guerra – consolidação dos modos de organização do trabalho
 Trabalho nas fábricas
 Linha de montagem (Indústria automobilística)–
 Taylorismo
 Fordismo
 Toyotismo
 Abertura do espaço para a mulher no mercado detrabalho
7) Era digital – as máquinas assumem o lugar dos trabalhadores –contemporaneidade
 Situação dos bancários(exemplo)

Paralelamente a esse contexto, as fases da evolução do trabalho no Brasil serão
exploradas a seguir aduzidas.
1) Trabalho de subsistência dos indígenas
2) Escravização dos negros nas regiões (navios negreiros)
 Quilombolas
3) Atividade manufatureira
4) Mão de obra de imigrantes europeus(cafeicultura)
5) Surgimento dos sindicatos → Contextualização da Consolidação das Leis do TrabalhoCLT
 Era de Getúlio Vargas
 A mulher no mercado de trabalho
 Servidor público
 Empregado público
 Terceirização
 Contrato temporário
 Estágios
 Menor aprendiz
6) Trabalhador do campo
7) Trabalho infantil
 Colaboração X exploração
8) Trabalho escravo
9) Trabalho informal → Reforma trabalhista de2017
10) Trabalho dos povos indígenas – novo cenário.
11) Freelancer
12) Deliverys (uma forma de escravidão moderna)

13) Futuro das profissões
 Onde eu me encaixo? (Você, aluno do Centrão, como você se vê nesse
cenário?)
14) Feira das profissões
(culminância)https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=HdJ4Ni9UHug
O link acima traz um breve histórico desse contexto indicado ao longo dos anos.

III - DoDesenvolvimento
Cada turma deverá:




Fazer o registro da pesquisa no caderno, conforme período indicado para sua série, haja vista
que os professores avaliarão toda a execução do trabalho até a sua apresentação;
Apresentar seminários dos tópicos estudados;
Elaborar a apresentação sucinta dos eventos que marcaram a época utilizando-se da
criatividade para a exposição;
Explorar o momento histórico, político, social e cultural do tempo vigente (explorar fotografias,
imagens, música, textos (prosa/poesia) da época abordada);
Elaborar jornais-mural com elementos de normatividade do tema estudado (mapas mentais);
basear-se no caráter jornalístico da exposição na busca da expressividade;
Estudar, imaginar e criar performances a serem executadas no dia da apresentação do
evento;
No que tange à área de exatas, compreender o momento histórico, para, de acordo com o
tema, apresentar roteiros estatísticos; compreender a jornada de trabalho em cada momento
histórico para a execução de cálculo de férias, do décimo terceiro, férias;
Tabular dados decorrentes da pesquisa de campo a ser aplicada durante a execução dos
trabalhos;
Compreender o sentido dos princípios constitucionais de isonomia e de equidade e a sua
aplicabilidade;
Ilustrar os trabalhos com textos, músicas e informações pertinentes à época;
Saber apreciar, aplaudir, incentivar os colegas-participantes do evento com moderação;
Condensar as informações e apresentações interpretativas de acordo com o tempo estipulado
para apresentação












3.1 – Os professores de língua portuguesa encabeçarão os trabalhos, considerando os períodos
literários correspondentes às séries ou à maturidade linguística do corpo discente, razão pela
qual farão a preleção de temas e obras para que as outras áreas possam se situar (organização
cronológica), e, assim, o trabalho transversal fluir naturalmente.
3.2 - DIVISÃO DE TEMAS E DE OBRAS POR SEGMENTOS, SÉRIES E TURMAS.
MATUTINO
I – SEGMENTO – Haverá encontro com o coordenador para definir propostas
TURMAS

I.1 – EJA INTERVENTIVA
A coordenação já apresentou a proposta e os professores demonstraram interesse
porque já estão encaminhando alunos para inserção no mercado de trabalho e estágios.

II – SEGMENTO
5ª Série–
Turma A

Tema: Pré-história

Obras: fábulas

Turma B

Tema:

Obras:

6ª SérieTurma:

Tema: Antiguidade

7ª Série
Turma A

Tema:

Obras:

Turma B

Tema:

Obras:

Turma C

Tema:

Obras:

8ª Série
Turma A

Obras: Leitura em construção

Tema: Idade contemporânea/ Obras: Leituras em processo
Era digital

Turma B

Tema: Idade Contemporânea Obras:
e Era digital

Turma C

Tema: Idade contemporânea Obras:
e Era digital

III – SEGMENTO – ENSINO MÉDIO 1ª SÉRIE-

1ª série
Turma D

Tema:

Obras:

Tema: Idade Moderna –
Revolução Industrial

Obras: Leituras em construção

Turma B

Tema:

Obras:

Turma C

Tema:

Obras:

Tema: Idade em
Contemporânea

Obras: A definir

Turma B

Tema:

Obras:

Turma A

Tema:

Obras:

2ª série
Turma A

3ª série
Turma A

Obs.: A distribuição de funções na turma requer cooperação de todos os alunos para
estudo de







texto (interpretação, expressividade)
figurino
cenário
adereços
objetos de decoração
sonoplastia

 elaboração de roteiros para apresentação teatral dentre outras.

Lembrar que as aptidões podem ser notadas a partir do interesse do aluno uma vez
que a proposta do trabalho contempla inúmeras habilidades e direcionamentos vários.
IV- Do Cronograma
Apresentação do trabalho ocorrerá no mês de junho de 2020 – na semana primeira
semana (1º a 5).
Etapas do trabalho:
4.) – Iniciam-se com os jogos interclasses (não inclusos na semana_ - serão ministradas
palestras, com o objetivo de fazer as chamadas/ preparação para o tema do projeto –
haverá controle de carimbos para cômputo da média no final do semestre.
4.1 – Registro das pesquisas– orientação, mediação, leituras e interpretações, atividades

paralelas de produção de texto;
4.2 –Pesquisa de campo(Pesquisa a ser realizada no mês de maio – na primeira semana do

trabalhador).
 Questionário sociocultural (cada aluno responderá as perguntas pertinentes ao tema

do projeto).
 Tabulação dos dados elaborada por equipes de alunos – supervisionadas pelos
professores de Exatas (Elaboração de gráficos estatísticos para exibição nos jornaismural).
 Exposição das demandas decorrentes do questionário.
 Conexão com a proposta de trabalho e pertinências com os textos.
4.3 – Apresentação dos jornais-mural– parede lateral dos blocos – linha do tempo (haverá

um grupo de aluno responsável para atender os visitantes – as equipes de professores
passarãoavaliando)
 a exposiçãoverbal
 o conteúdo (domínio, clareza, coerência, abordagem temática com asobras)
 a informatividade do mural com a multiciplicidade da linguagem (áreas do

conhecimento) e uso dos multimeios;
 a dinâmica dogrupo
4.4 – Performances artístico-literárias - no palco - apresentação dos

trabalhos(teatro/poesia/música/pintura)
– manifestação artística – 2 dias pelo menos 4.5- Feira das profissões – teste vocacional
4.6 – Autoavaliação

Obs.: A título de sugestão, poder-se-ia fazer apresentação prévia dos trabalhos para
ajustarmos tempo e evolução das apresentações de forma sequencial e autoexplicativa.

V – Da avaliação
5.1 – A primeira avaliação para o somatório da nota é o roteiro do filme “Tempos modernos” –

valor?
5.2 – Pesquisa – registro no caderno dos temas
5.3 – Elaboração de roteiros
5.4 – Composição de textos autorais – música/poesia
5.5 – Participação nos ensaios, assiduidade
5.6 – Performance da turma na culminância dos trabalhos para toda a escola

5.7- Poderíamos elaborar um caderno de prova cuja nota reverterá para todas as matérias
(Estipular n[úmero de questões para cada disciplina)
Valor total: a definir por áreas
1) Equipe de Linguagens e códigos – mínimo 20 % (grupo da manhã) – consultar

osdemais
2) Exatas e Matemática – mínimo 20%?
3) Humanas – até 30%?
Definir o quantum para cadaatividade.

VI – Das disposições gerais
6.1 -Oalunoserápenalizadosesecomportar

commenosprezoedesrespeitoàsapresentaçõesdocolega;
6.2 – A pontuação total será auferida com a junção de todas as notas das etapas de construção
do trabalho para se chegar à média ponderada, havendo possibilidade de nota parcial de acordo
com o desempenho de cada aluno;
6.3 – A assiduidade e pontualidade, na entrega dos trabalhos, serão rigorosamente atestadas

de acordo com orientação de cada professor e acompanhamento dos responsáveis; portanto,
não haverá, em hipótese alguma, o recebimento de trabalhos fora do prazoindicado;
6.4- o aluno que não participar do evento fará uma prova escrita com questões atinentes
a todas as matérias;
6.5- Os casos de atestados serão averiguados pela direção para avaliar o prazo de
apresentação e a veracidade das informações prestadas. A nota substitutiva será a prova
indicada no item 6.4;
6.6 – Quaisquer dúvidas procurar o coordenador para dirimir as orientaçõesindicadas.
6.7 – Caso haja alguma aluna afastada, em razão da maternidade, esta deverá fazer a pesquisa

conforme o roteiro acima, apresentar o trabalho manuscrito de cada fase histórica indicando

como a relação de trabalho era evidenciada sob os vieses políticos, sociais, econômicos e
culturais de cada momento. Entregar conforme orientação dos coordenadores – antes do
fechamento dasnotas.

VII– Anexos
“Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar e seu direito de pensar. É da
empresa privada o seu passo em frente, seu pão e seu salário. E agora não contente
querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que só à humanidade
pertence.”
BERTOLT BRECHT
“O capital existe, se forma e sobrevive à custa da sociedade que trabalha e nem sempre é
recompensada pelos lucros que gera.”
JOAQUIM MARIA
MACHADO DE ASSIS
Textos literários
1) Filmes
a) Tempos modernos – CharlesChaplin
b) OliverTwist
2) Livros
a) “O feijão e o sonho” de OrígenesLessa
b) “São Bernardo” – Graciliano Ramos (EM – 3ºs anos) –possibilidade
c) 21 lições para o século XXI – NoahHarari
d) Sapiens – uma breve história da humanidade – YuvalNoahHarari
e) As vida e as aventuras de Robinson Crusoé – DanielDefoe
f) Salário, preço e lucro – KarlMarx
3) Músicas
a) Comida –Titãs
b) Construção – ChicoBuarque
c) Cidadão – ZéRamalho
d) Mulheres de Atenas – ChicoBuarque
e) Geni- ChicoBuarque
f) Música de trabalho- LegiãoUrbana
g) Pedro pedreiro – ChicoBuarque
h) Cio da terra – Tonico eTinoco
i) O mestre na sala dos males – JoãoBosco
j) A fábrica – LegiãoUrbana
k) Rodo Cotidiano –Rappa
l) Vapor barato –Rappa
m) Largado no sofá – Aocubo
n) Foco força e fé -Projota
4) Pinturas
a) O plantador de café –Portinari
b) Operários – Tarsila doAmaral

5) Poemas
a) Navio negreiro – CastroAlves
b) Escravidão – TobiasBarreto
c) Ode ao burguês – Mário deAndrade
d) Operário em construção – Vinicius deMoraes
e) Morte e vida Severina – João Cabral de MeloNeto
f) Tecendo a manhã – João Cabral de MeloNeto
g) Mulher proletária- Jorge deLima
h) Profissão de fé – OlavoBilac
i) Todas as vidas – CoraCoralina
j) Salário – CarlosDrummond
k) Não há vagas - FerreiraGullar
l) Essa negra fulô – Jorge delima
6) Textos
a) Encíclica “RerumNovarum”
b) A moça tecelã – MarinaColassanti
c) O homem de cabeça de papelão – João doRio
d) A cigarra e a formiga – Esopo (versãooriginal)
e) A cigarra e a formiga(paródia)
f) A persistência do trabalho escravo noBrasil
g) Trabalho escravocontemporâneo
h) Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e otrabalhador
i) RaulSeixas
j) A caixa de brinquedos – RubemAlves
k) O adolescente no mundo dotrabalho

7) Vídeos
a) Do theevolution– Pearl Jamhttps://www.youtube.com/watch?v=aDaOgu2CQtI
b) VidaMariahttps://www.youtube.com/watch?v=yFpoG_htum4
c) Documentário – Carne e ossohttps://www.youtube.com/watch?v=887vSqI35i8
d) Revolução industrial na abertura de
e)
f)
g)

h)

i)
j)

Londreshttps://www.youtube.com/watch?v=fRoZm00ihxo
Revolução Industrial na Inglaterrahttps://www.youtube.com/watch?v=jt-o3EBQPMU
As mudanças no mercado de trabalho no
Brasilhttps://globoplay.globo.com/v/7900931/
Profissões do futuro: a reinvenção no mercado detrabalho
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/profissoes-do-futuro-areinvencao-do-mercado-de-trabalho/6870626/
Profissões do futuro: quais habilidades são importantes para entrar no mercado do
trabalhohttp://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/profissoes-dofuturo-a-reinvencao-do-mercado-de-trabalho/6870626/
O futuro do trabalho e as profissões no
mundohttps://www.youtube.com/watch?v=KjTyR6uppAs
Profissões mais almejadas por
estudanteshttps://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/nacional/noticia/2020/01/2
2/veja-quais-sao-as-profissoes-mais-almejadas-por-estudantes-em-todo-o-mundo-

397857.php
k) Profissões dofuturo
https://www.jornalcontabil.com.br/carreira-profissoes-do-futuro-ja-demandameducacao-inovadora-no-presente/
l) Em qual dessas profissões do futuro você se
encaixahttps://www.jornalfato.com.br/artigos/em-qual-destas-96-profissoes-do-futurovoce-se-encaixa,347629.jhtml
m) Crie a sua profissão: o futuro do trabalho já
começouhttp://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI343607-17773,00CRIE+A+SUA+PROFISSAO+O+FUTURO+DO+TRABALHO+JA+COMECOU.html

COZINHA SOLIDÁRIA: COMIDA GOSTOSA, APRENDIZADO E PROFISSÃO
Autora do Projeto: Cristina Do Carmo Ohtta
Justificativa
A Educação de Jovens e Adultos atende alunos defasados em relação à idade e série,
porém os alunos matriculados nessa modalidade de ensino buscam além do conhecimento
acadêmico, outras possibilidades relacionadas à aprendizagem e à vida cotidiana.
Em todos os segmentos da EJA são atendidos diversos alunos entre 15 e 70 anos.
Dentre esses alunos, muitos necessitam de uma qualificação para entrar no mercado de
trabalho ou empreender o próprio negócio. Prioritariamente mulheres com um histórico de vida
de privação e sofrimento e jovens em busca do primeiro emprego. Buscam em primeiro lugar
uma socialização, um pertencimento, uma razão para continuar vivendo e sentindo-se úteis.
Mais do que aprender a ler, todos buscam sentido dentro do contexto escolar.
Associar o conhecimento acadêmico à experiência de vida, transformam o espaço
escolar em um ambiente criativo e rico com expectativas de conquistar independência
psicossocial.
A aula invertida possibilita aos alunos trocar conhecimentos: o professor como mediador do
saber pedagógico e eles com os saberes da vida, das experiências que ao longo do caminho
promovemtransformação.
Desenvolver um projeto envolvendo as habilidades de cada um torna a escola um espaço
de igualdade e liberdade, um espaço transdisciplinar.
Proporcionar uma troca de experiências através da cozinha solidária, ao mesmo tempo que se
promove qualificação e qualidade de vida, impulsiona o ensino e torna o processo de quem
ensina e de quem aprende mais próximo daequidade.
O mundo globalizado exige dos educadores um novo posicionamento além do que foi
preconizado por vários teóricos da educação.
Como espaço social e de inclusão, é necessário que a escola desperte nos alunos novas
habilidades que eles ainda não sabem que possuem.
Problematização
Através de várias ações realizadas aqui no Centrão, foi possível mensurar a quantidade
de jovens e adultos que possuem habilidades culinárias comprovadas através de oficinas
gourmets que sempre têm uma procura enorme.
Pensando nesses jovens e adultos e em outros que virão em 2020 para o Centrão,
sentimos a necessidade de ter um espaço adequado para promover mais oficinas em parcerias
com profissionais voluntários.
Para que isso se torne realidade, necessitamos de uma cozinha semi industrial, onde

possamos atender um número maior de alunos com segurança e qualidade.
Aproveitando todo esse talento a escola tem a obrigação social de oferecer oportunidade
para que esses alunos aprimorem não só o lado cognitivo da aprendizagem sistemática, mas
que possam também aprender de maneira assistemática, utilizando o que já possuem.
Pedagogicamente toda forma de aprendizagem traz benefícios, pois tanto professores
quanto os alunos trocam experiências na rotina de sala de aula.
Trabalhar com habilidades existentes e despertar outras , diminui a evasão escolar e cria
uma atmosfera mais acolhedora no ambiente escolar.
Facilitar o contato criativo através da cozinha solidária também é uma forma de inclusão
social - Segundo Valladares (2008) a arte é inerente ao ser humano e é um meio de expressão,
comunicação e de linguagem.
A arte não se restringe apenas a museus e galerias, ela está presente no nosso cotidiano
e o artista não é somente aquele que se apresenta nos palcos. O artista é caracterizado pela
capacidade de criar, trabalhar e realizar ações e obras que agradem seus sentidos e os dos
outros e lhe proporcione um ganho por seureconhecimento.
A cozinha solidária é um processo terapêutico que faz uso da arte culinária e a entende
como uma representação simbólica da vida intrapsíquica do indivíduo e também como um
recurso mediador da interação com as pessoas. Este processo trabalha com a intersecção de
vários conhecimentos: educação, saúde, arte, cozinha e empreendedorismo. É um dispositivo
terapêutico que possui uma prática transdisciplinar, visando resgatar o homem em sua
integridade por meio de processos de autoconhecimento e transformação. A arte em si é uma
forma de expressão, comunicação, linguagem e é inerente ao ser humano além de estar ao
alcance de todos (VALLADARES,2008).
Através da cozinha solidária a pessoa pode resgatar, desbloquear, e fortalecer potenciais
criativos, além de possibilitar a reconstrução e integração dentro do seu contexto social.
Portanto, é um meio de ajudar o ser humano a explorar, descobrir e entender seus
pensamentos e processos criativos. Também auxilia no desenvolvimento da autoestima,
redução da ansiedade, melhora da qualidade de vida, prevenção e expansão da saúde
(VALLADARES,2008).
A produção criativa pode proporcionar uma renda extra a esses alunos além de promover
a escola como fator de inclusão social aos alunos entre 15 e 70anos.
Objetivos (metas)
Geral:
 Promover a inserção social através da culinária despertando a criatividade, o
empreendedorismo e melhorando a qualidade de vida, possibilitando a todos usufruir dos
resultados.
Específico:
 Resgate do senso de autoconfiança;
 Disponibilização de frentes produtivas que favoreçam a inclusão sócioprodutiva;
 Promover uma maior interação entre os alunos com a instauração de novas relações de
vivência que evidenciem a interdependência e a colaboração

Áreas do conhecimento
Emprego, Renda, Cidadania, Empreendedorismo, Saúde Mental, Inteligência Emocional,
Ciências da Natureza, Códigos e Linguagens recíproca através da implementação da cozinha
solidária.

PROJETO FAMÍLIA CENTRÃO
Autora: Professora Izabella Paim de M. C. da Silva
Justificativa
Tendo em vista o atual momento de crise em virtude da COVID-19 e todas as implicações
econômicas e sociais por ela ocasionadas, esse é o momento de termos o conhecido olhar
fraterno e humano, marca da nossa escola. Nesse sentido, proponho a arrecadação de alimentos
e materiais de limpeza a serem doados para os nossos alunos, que compõem, emsua maioria,
grande parte da população mais vulnerável nessemomento.
Nós, professores, não podemos nos abster num momento de tamanha fragilidade.
Precisamos estar ao lado dos nossos discentes reforçando a “alegria em ser Centrão” e
mostrando que a escola não é só um ambiente de aprendizagem formal, mas principalmente de
acolhimento e solidariedade. Com essa ação, poderemos fazer a diferença na vida nos nossos
estudantes e das suas famílias e, quando as aulas forem retomadas, estaremos ainda mais
fortalecidos como instituição e como realizadores plenos da nossa profissão,que não está alheia
à realidade que nos cerca.
Como faremos?
 Os professores e colaboradores podem deixar as doações de cestas básicas prontas,
materiais de limpeza e alimentos, na escola, em um período do dia estipulado;


Professores voluntários (preferencialmente que não sejam do grupo de risco) organizarão os

kits tomando os devidos cuidados de distanciamento e utilizando luvas;


A entrega será feita mediante apresentação da grade horária (no caderno do aluno) em

período estipulado pelo grupo de voluntários;


Deverá ser disponibilizado álcool em gel para os alunos que forem buscar as cestas;



Faremos o registro dos alunos que receberem as cestas.
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