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APRESENTAÇÃO
O Projeto Pedagógico - PP é compreendido como processo de ação
participativo que envolve todos os segmentos da comunidade escolar em sua
construção,

interagindo,

politicamente,

em

função

das

necessidades,

interesses e objetivos comuns, que visam à construção do saber e à integração
do indivíduo. Nesse sentido, a nossa escola promoveu a participação de todos
os envolvidos no processo educativo para a elaboração deste documento, seja
de forma direta ou indireta.
Iniciamos o processo de construção do Projeto Político Pedagógico por
meio de encontros com o corpo docente, corpo discente, servidores, direção,
coordenação, carreira assistência, pais e conselho escolar, para estudos dos
pressupostos teóricos que envolvem o Currículo em Movimento da Educação
Básica, em seguida, foram repassados todos os passos para a elaboração do
nosso projeto. Foi acordado que um representante de cada segmento
participaria de uma comissão para organizar as reuniões, bem como os temas
a serem discutidos, a fim de viabilizar a construção do PP de forma
democrática e participativa.
Como meio de garantir a participação de todos os segmentos, foram
elaborados

e

distribuídos

questionários

pedagógico-administrativos

direcionados a todos os segmentos. Esses instrumentos permitiram conhecer a
comunidade escolar, observar as necessidades e potencialidades da escola
com o objetivo de formular as metas a serem desenvolvidas pela escola, como
também garantir uma educação de qualidade considerando a realidade local.
Foi utilizada uma abordagem qualitativa e quantitativa de pesquisa, porque
esses tipos admitem agrupar um conjunto de técnicas interpretativas.
A elaboração do questionário buscou estabelecer e evidenciar a
transcrição dos objetivos da investigação em forma de perguntas claras e
concisas, com os benefícios e limitações do questionário da seguinte forma:
como técnica de investigação composta por um número mais ou menos
elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o
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conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas,
situações vivenciadas, etc.
O instrumento de coleta de dados estruturou-se por perguntas
ordenadas e planejadas observando os seguintes critérios em sua elaboração:
conhecimento do assunto; cuidado na seleção de perguntas que foram
limitadas em sua extensão e em finalidade; enumeração das questões para
facilitar a tabulação; indicação da entidade organizadora; instruções claras e
objetivas; boa apresentação estética.
Em relação à linguagem utilizada no questionário, buscou-se uma que
fosse simples e direta, para que o sujeito respondente compreendesse com
clareza o que estava sendo perguntado.
Segundo

Portela

(2004),

as

pesquisas

que

utilizam

métodos

qualitativos procuram explicar o porquê das coisas, exprimindo o que deve ser
realizado, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se
submetem à prova dos fatos, pois os dados analisados não são métricos e se
valem de várias abordagens.

Encontro realizado com a comunidade escolar para a definição dos projetos
a serem trabalhados de acordo com as necessidades e potencialidades da
escola.

A escola que temos/A escola que queremos (Bia)
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I.

PERFIL INSTITUCIONAL

1. MISSÃO
A missão da SEEDF é “proporcionar uma educação pública, gratuita e
democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar
como agente de construção científica, cultural e política da sociedade,
assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com
êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes”. (PPP Carlos
Mota, p.25)
Garantir educação pública de qualidade social, mediada pela gestão
democrática e articulada à proposta de formação integral dos estudantes, num
processo de inclusão educacional que objetiva a permanência com sucesso
escolar dos (as) estudantes.
A escola é parte integrante da comunidade e, por isso, o CED Incra 09
está engajado na implementação de Políticas de Educação do Campo no DF.
O Plano Distrital de Educação, em sua meta oitava, estratégia 8.1, aponta que
devemos:
Garantir a estruturação curricular e pedagógica,
voltada à realidade do campo em todos os níveis de ensino,
enfatizando a realidade do campo em todos os níveis de
ensino, enfatizando as diferentes linguagens e os diversos
espaços pedagógicos conforme as Diretrizes Operacionais
para a Educação Básica nas Escolas do Campo.

Nesse sentido, buscamos o resgate da identidade cultural e a relação
de pertencimento dessa comunidade, bem como o conhecimento da mesma,
por meio da integração curricular, estimulando o discente para a produção de
conhecimento sobre si, seu lugar, sua história, valores e a cultura local.
No cerne de todas as atividades a serem desenvolvidas nesta
instituição, estão os princípios e as matrizes da educação do campo, através
de temas geradores, para ultrapassar os muros da escola, com ênfase na
investigação, a fim de garantir que a pedagogia da alternância possa contribuir
para a aprendizagem e processo educativo dos estudantes.
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2. HISTÓRICO DA ESCOLA
Partindo-se da grande necessidade de se colocar as crianças na
escola, já que na região não existiam escolas, construiu-se o prédio onde hoje
funciona o Centro Educacional INCRA 09. As escolas mais próximas se
localizavam em regiões bem distantes (no caso Ceilândia e Brazlândia), o que
ocasionava a falta de interesse dos moradores em matricular seus filhos em
uma instituição de ensino.
O Centro Educacional INCRA 09 fica localizado no Núcleo Rural
Alexandre Gusmão – BR 070 – KM 16 – INCRA 09, zona rural de Ceilândia –
DF. O prédio onde funciona a escola, construído em 1968, foi doado para a
Secretaria de Estado de Educação do DF pelo INCRA. As atividades escolares
ocorreram no ano seguinte, sob a responsabilidade da professora Adélia
Oliveira de Carvalho. De acordo com a Resolução 95-CD de 21/10/1976,
publicada no DODF n. 30 de 11/02/1977, a escola inicialmente denominada
Escola Rural INCRA 09, teve sua nomenclatura alterada para Escola Classe
INCRA 09. No anexo I do referido ato, a escola foi relacionada como existente
na rede oficial de ensino do DF e vinculada à Divisão Regional de Ensino de
Taguatinga. Essa Resolução é considerada o ato de criação da escola.
Em 1980, pela Instrução 61 de 29 de janeiro, a escola passou a ser
vinculada à Divisão Regional de Ensino de Brazlândia, reconhecida pela
Portaria 17 – SEE de 07/07/1980- publicada no DODF n. 129 de 10/07/1980 e
NA da FEDF VOL. I.
Em 1994, tendo em vista a necessidade de manter a continuidade da
escolarização das crianças da comunidade, a escola passou a oferecer a 5ª
série do ensino fundamental. À medida que essa turma progredia, a escola
passava a ofertar a série sequencial a esses alunos, até que o ensino
fundamental II foi totalmente implantado na escola.
No DODF nº163, de 24 de agosto de 2009, por meio da Portaria nº 322
de 21 de agosto de 2009, a especificidade da escola foi alterada para Centro
de Ensino Fundamental INCRA 09.
Em 1996 foi realizada a primeira ampliação da escola para suprir o
crescimento da demanda escolar. Em 2008 passou por nova reforma e
ampliação, onde foram contemplados a construção da quadra de esportes e o
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cerceamento interno, passando a contar com dez salas de aulas, uma sala de
vídeo, uma sala de artes, sala de leitura, sala de múltiplas funções, direção,
secretaria e sala de educação infantil. Durante a reforma, a escola funcionou
num prédio cedido, a Casa de Caridade Cantinho da Esperança João Esmole
(CANESPE), localizado no Núcleo Rural Alexandre Gusmão Gleba 03 –
Parcela 285/A – INCRA 06.
Dado o crescimento populacional contínuo da região e a constatação
de que muitos alunos interrompiam seus estudos após concluírem o último ano
do ensino fundamental, em 2010, entrou em funcionamento a primeira turma de
ensino médio, o 1º ano. Nos anos subsequentes entraram em atividade o 2º e o
3º ano regulares, no turno vespertino.
No DODF nº 86 de 26 de abril de 2013, através da Portaria nº 122 de
25 de abril de 2013, sua especificidade foi alterada para Centro Educacional
INCRA 09.
Devido a demanda dos alunos dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, relatada pelos professores como fator necessário para a
melhoria da educação, em especial no processo de alfabetização e
consequente letramento dos estudantes, foi implantada a Educação Infantil em
2015.
Ainda 2015, a escola passou a oferecer também a modalidade
Educação de Jovens e Adultos (EJA) no turno noturno, com o objetivo de
favorecer o desempenho dos discentes nas etapas subsequentes, pois
detectou-se que uma grande parcela da população interrompera seus estudos
no ensino fundamental e não tinha condições de continuá-los, seja devido à
distância de uma escola que oferecesse a EJA, seja devido à mobilidade
precária na região. Além disso, buscava-se uma solução para um significativo
número de alunos da escola em situação de distorção idade/série.
Dessa forma, a EJA no CED INCRA 09 surgiu para atender à demanda
da comunidade e às especificidades da própria escola, funcionando,
incialmente, com duas turmas multisseriadas do segundo segmento: uma
turma de 5ª e 6ª série e outra turma de 7ª e 8ªséries, totalizando 90 alunos
matriculados. No segundo semestre, o número de turmas dobrou para quatro,
oferecendo as seguintes séries 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries.
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Em 2016, a oferta foi ampliada, sendo oferecido também, no noturno, o
terceiro segmento da EJA com uma turma de cada série e no primeiro
semestre de 2019, foi ofertado também o 1º segmento. Dessa forma,
MODALIDADE de Ensino

QUANTITATIVO

Educação Infantil

50

Anos Iniciais

172

Anos Finais

191

Ensino Médio

100

Educação

de

Jovens

e

127

Adultos
Total

640

atualmente, temos o quantitativo de aluno conforme quadro abaixo:

Em dezembro de 2015, visando se adequar ao Plano Distrital de
Educação – PDE, a escola promoveu um debate com a comunidade sobre o
segundo e terceiro ciclo do ensino fundamental. Nesse encontro, a comunidade
foi esclarecida da meta dois do PDE, a qual prevê organização escolar em
ciclos em toda a rede pública do Distrito Federal até 2018, e de seus objetivos,
a saber, o enfrentamento à repetência e evasão, por meio da reorganização
dos tempos e espaços escolares e de um novo olhar para os sujeitos das
aprendizagens.
Na oportunidade, professores e pais debateram suas opiniões acerca
da organização escolar em ciclos, e a proposta de adesão a essa estratégia foi
submetida à votação. Por decisão da maioria, definiu-se que a escola passaria
a funcionar em ciclos a partir de 2016.
Em 2016, ocorreu o cercamento da área total da escola, inclusive
estacionamento e áreas livres, e a construção de três salas de aula, uma vez
que as salas de natureza específica estavam sendo utilizadas como salas de
aula a fim de atender à crescente demanda. A obra foi viabilizada por meio de
parcerias com entidades não governamentais, emendas parlamentares e
trabalho coletivo da comunidade.
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A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF)
alinhada às discussões nacionais e às Diretrizes Curriculares Nacionais do
Ensino Médio, que estabelecem a necessidade de reformulação dessa etapa,
propôs outras formas de organização dos tempos e espaços escolares. Com
isso, em caráter de adesão, implantou em 2013 a Organização do Trabalho
Pedagógico

das

Escolas

Públicas

de

Ensino

Médio

em

Semestres

(Semestralidade). E dessa forma, em 2018, o CED INCRA 09 adotou a
Semestralidade como estratégia de reorganização, objetivando favorecer as
aprendizagens dos estudantes no Ensino Médio, desenvolvendo o senso crítico
e sua autonomia intelectual.

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL
3.1. Contexto Educacional
O Centro Educacional INCRA 09 fica localizado no Núcleo Rural
Alexandre Gusmão – BR 070 – KM 16 – INCRA 09, zona rural de Ceilândia –
DF. O prédio onde funciona a escola, construído em 1968, foi doado para a
Secretaria de Estado de Educação do DF pelo INCRA.
O CED INCRA 09 faz parte de uma Unidade de Conservação e
compõe a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto. O cultivo
de verduras predomina na região, gerando emprego e renda às famílias dos
alunos. Alguns problemas ainda precisam ser resolvidos com urgência, caso do
transporte ofertado aos alunos, que não é escolar, sendo escasso, precário,
lotado, prejudicando-os em seu desempenho pedagógico. Muitas vezes, os
alunos andam longas distâncias até o ponto, se expondo a riscos de violências
de toda natureza. O problema persiste ao longo dos anos. Lembramos que não
existem pavimentação e sinalização adequada nas proximidades da escola, e
todos sofrem com a poeira e buracos. Necessitamos de um transporte que
atenda às necessidades de uma escola do campo em suas especificidades.
O CED INCRA 09 possui uma clientela maior que sua estrutura
comporta, por esse motivo foram realizados alguns ajustes para atender essa
demanda. O banheiro da direção foi desativado e transformado em uma sala
para os atendimentos do SOE. Em um espaço que era destinado a recreação
dos alunos foi adaptado para que o SEAA e a Sala de Recurso atendam sua
14

clientela. Em 2019, ao lado da sala dos professores foi construída uma sala de
supervisão e coordenação destinadas ao atendimento de alunos e professores
e, para atender a Educação Infantil foi feito o cercamento de um espaço para
recreação desse público. A única quadra de esportes necessita de cobertura e
iluminação, pois as aulas de educação física são prejudicadas devido à falta de
estrutura para atender os alunos.
Não contamos com nenhum laboratório, biblioteca, refeitório, parque,
auditório, salas disponíveis para reforço escolar. Por ser uma escola no campo,
existem fatores externos que prejudicam o desempenho dos alunos, como a
frequência escolar nos dias chuvosos; o período de seca/queimadas, que
provoca doenças alérgicas; a grande rotatividade de alunos e a mudança de
professores, que em sua maioria é de contratos temporários.
Destacamos como potencialidades desta Unidade de Ensino a oferta
de todas as modalidades (Educação Infantil, Ensino Fundamental (2º e 3º
ciclos), Ensino Médio/Semestralidade e Educação de Jovens, Adultos e Idosos
em todas as suas modalidades. Por isso a maioria dos alunos inicia e conclui
seus estudos nesta unidade de ensino, em consonância com a meta oitava do
PDDE.
Outras potencialidades são que as famílias, em sua maioria, acreditam
no trabalho desenvolvido pelo CED INCRA 09, os alunos respeitam os
docentes, o nível de indisciplina é baixo, a localização da escola atende às
necessidades da comunidade escolar, a escola oferece alguns recursos
tecnológicos/pedagógicos.
O Projeto Pedagógico apenas adquire consistência e base à medida
que vai captando ordenadamente a realidade na qual se insere. Dessa
maneira, é necessário que realizemos sempre diagnósticos atuais que são de
grande importância nessa construção.
Pensando

a

educação

como

fenômeno

identitário,

buscamos

evidenciar em nossa escola a importância de um exercício de pesquisa atento
à valorização da escola do campo e sua cultura, indicando este como caminho
possível para uma prática pedagógica significativa e para o avanço na
construção de atividades pedagógicas voltadas para a realidade local e
direcionadas por uma visão multidisciplinar que pode ressignificar o cotidiano
da escola do campo.
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3.2. Perfil dos Profissionais da Instituição
O CED INCRA 09, como instituição, atende as seguintes modalidades
de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais/2º Ciclo, Anos
Finais/3º Ciclo, Ensino Médio/Semestralidade e Educação de Jovens e Adultos
(EJA) 1º, 2º e 3º segmentos.
Por ser uma escola do Campo, temos uma alta rotatividade de
servidores, principalmente os professores. Chegamos a trabalhar com
aproximadamente 50% de professores contrato temporário, que muitas vezes
não retornam para a escola no ano seguinte, o que dificulta a continuidade dos
trabalhos propostos e as capacitações voltadas às escolas campesinas
oferecidas pela SEEDF.
Lotação

Quantitativo/ Função

Direção

04 (diretor, vice-diretor, 2 supervisores)

Coordenadore

01 Anos

s

Iniciais
Professores

(47)

01 Anos Finais e

02 EJA

EM
02

Ed. Infantil

12

Anos

Iniciais

16

17 EJA

Anos Finais e
EM

EEAA

01 pedagoga e 0 psicólogo

SOE

01 orientadora

AEE

01 Anos Iniciais

Total

58 profissionais

02 Anos Finais, EM e EJA

Atualmente o nosso quadro de funcionários é composto conforme
quadro abaixo:

Quanto à formação 90% dos professores tem especialização, mas
também temos professores cursando mestrado ou doutorado.
A equipe de apoio é composta por: 01 Pedagoga-Orientadora
Educacional, 3 professores da Sala de Recursos e 1 professora Pedagoga.
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Temos também o apoio de 10 servidores readaptados ou com restrição
de função que realizam atividades pedagógicas que respeitem suas limitações,
02 servidor na sala de leitura, 04 no apoio administrativo, 02 no material
pedagógico e 02 na portaria que são profissionais realocados. Além destes
profissionais contamos com serviços terceirizados de limpeza, cantina e de
vigilância.
Como também, contamos com a presença de sete Educadores Sociais
Voluntários oferecendo suporte aos estudantes com Deficiência e Transtorno
Global do Desenvolvimento/ TGD/TEA.
Em sua maioria os profissionais que atuam em nossa escola moram
nas proximidades da escola ou em cidades próximas, como Ceilândia,
Taguatinga, Águas Claras, Santo Antônio do Descoberto (GO) e Águas Lindas
(GO).

3.3. Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar
O perfil do público atendido pela unidade de ensino é de alunos
moradores

de

chácaras,

condomínios

e

assentamentos

da

Região

Administrativa de Ceilândia-DF, em sua maioria filhos dos chacareiros,
caseiros, entre outros. Podemos destacar também, um número razoável de
alunos oriundos de diversas regiões do país, principalmente da região
nordeste.
A escola, por ofertar todas as modalidades de ensino, inclusive o EJA
atende muitas vezes os próprios pais dos alunos no primeiro, segundo e
terceiro segmento. Também por atender a praticamente todas as modalidades
de ensino a maioria dos alunos inicia e conclui os estudos nesta unidade
escolar. Uma boa parte da comunidade escolar encontra-se em um padrão
social de trabalhadores assalariados.
Os nossos alunos participam e gostam das atividades propostas pela
escola, pois cada atividade representa momentos culturais, de interação e de
socialização da comunidade, que é muito carente destes momentos.
Parte do corpo de alunos não pensa em prosseguir seus estudos a
nível acadêmico, sendo necessário diversas intervenções de professores, da
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Coordenação, da Orientação Escolar e Direção para que os mesmos almejem
prosseguir na sua vida acadêmica.

3.4. Infraestrutura
A escola atualmente é composta por 04 blocos, sendo o primeiro
de uso misto que conta com: sala dos professores, sala de leitura, banheiros
masculino e feminino de alunos, ambos com banheiros adaptados, cantina,
depósitos, sala de coordenação, banheiro de professores, sala de vídeo e 02
salas de aula destinada à educação infantil. No segundo bloco temos 09 salas
de aula com bom espaço e uma sala de apoio administrativo. No terceiro bloco
temos a sala de direção, secretaria e Orientação Educacional e no quarto bloco
temos mais 03 salas de aula construídas através de parcerias. Atendemos aos
padrões de acessibilidade, com rampas de acesso. Ainda dispomos de quadra
esportiva

em

bom

estado,

porém

sem

cobertura

e

estacionamento

parcialmente pavimentado. Para a realização dos atendimentos da Sala de
Recursos e Serviço de Apoio a Aprendizagem contamos com uma sala, a qual
foi adaptada, para essa finalidade. Na escola também temos um pátio coberto,
o qual é utilizado para a realização de reuniões, apresentações de projetos e
exposições.
A escola disponibiliza de poucos computadores que buscam atender de
forma compartilhas a necessidade da secretaria e professores, 3 aparelhos
multimídia, 3 aparelhos de TV, 4 aparelhos de som, 01 fogão com forno
acoplado, 2 freezers, 01 geladeira, 03 bebedouros, 30 tabletes disponíveis para
os alunos com o intuído a realização de pesquisas.

3.5. Indicadores de Desempenho Escolar
3.5.1. Indicadores Internos
Aprovação e reprovação nos anos de 2013, 2014 ,2015, 2016 e 2017
em todos os segmentos dessa Unidade de Ensino, estão representados no
gráfico abaixo:
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Anos Iniciais
Anos iniciais

19

20

Anos Finais
Anos finais

21

22

Ensino Médio
2013

2014

2015

2016

2017

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª
Matriculados

30

30

13

34

14

33

48

27

8

45

32

22

55

30

25

Aprovados

11

13

12

23

8

31

41

24

8

35

24

21

44

26

25

Reprovados

7

1

1

1

0

0

1

0

0

4

1

0

4

0

0

Aprovados com
dependência

9

16

0

8

6

0

5

0

0

3

7

0

4

1

0

Afastamento por
abandono

3

0

0

2

0

2

1

3

0

3

0

1

3

3

0

1

0

0

Óbito

Ensino médio

23

24

25

EJA 2º Segmento
2015

2016

2017

5ª

6ª

7ª

8ª

5ª

6ª

7ª

8ª

5ª

6ª

7ª

8ª

Matriculados

21

20

23

18

29

23

30

26

19

20

17

25

Aprovados

10

10

15

9

19

15

18

15

10

14

9

20

Reprovados

3

3

03

4

2

2

6

6

4

2

3

2

Afastamento por abandono

8

7

05

5

8

6

6

5

5

4

5

3

EJA 2º Segmento

26

27

28

EJA 3º Segmento
2016

2017

1ª

2ª

3ª

1ª

2ª

3ª

Matriculados

24

25

17

17

21

39

Aprovados

15

18

15

9

15

32

Reprovados

1

2

1

2

2

3

Afastamento por abandono

8

5

1

6

4

4

EJA 3º Segmento

29

30

3.5.2.

Indicadores Externos

Em relação as avaliações externas, a situação da escola é a seguinte:
4ªsérie/5º ano

8ª série/9º ano

➢ 2011 - Nesse ano a escola conseguiu aumentar a seu desempenho,
devido a algumas estratégias exitosas montadas pela escola.
➢ 2013 – As notas foram abaixo do esperado, devido ao crescimento da
escola em relação ao quantitativo de alunos que dobrou, recebemos
vários alunos fora da faixa etária e outras dificuldades apresentadas no
decorrer do ano.
➢ 2015 – Nesse ano a escola teve um aumento em seu desempenho,
devido a algumas estratégias de sucesso montadas pela escola.
➢ 2017 – A nota do IDEB foi relativamente satisfatória em relação as
séries dos Anos Iniciais, entretanto muito abaixo da meta em relação
aos Anos Finais. Conforme quadro comparativo abaixo:
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ANO

ANOS INICIAIS

IDEB

ESCOLA

META

ESCOLA

META

2013

4,6

5,1

3,3

4,9

2015

5,0

5,1

3,8

5,2

2017

5,6

5,7

4,0

5,5

2019

ANOS FINAIS

5,9

II.

5,7

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

Escola como espaço de socialização e transformação.
“A educação é uma prática social, que une os homens entre si
em torno do direito de aprender e da conquista da cidadania. A
escola, instituição formal de educação, muitas vezes o
equipamento público mais próximo da comunidade, é chamada
a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa
instituição se vê como educadora, mas também como
“protetora” e isso tem provocado debates acerca não só de sua
especificidade, mas também dos novos atores sociais que
buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e dos
movimentos e organizações que igualmente buscam a
companhia dessa instituição escolar para constituí-la e,
ressignificá-la” (Currículo em Movimento, Caderno1, SEEDF,
2014, p.10)

Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores
diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades.
“Espaço de difusão sociocultural: e também é um espaço no qual os sujeitos
podem se apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por meio
dessa apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um processo
dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a
sua realidade (...) (PPP Carlos Mota, p. 18). Desse modo, “A ação educativa
deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo
diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para que se
consiga superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da escola”.
(PPP Carlos Mota, p.20).
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Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural de
Vygostky e Pedagogia Histórico-Crítica, o homem é compreendido como um
ser que aprende e se constrói em interação com o meio social e natural que o
cerca. Sendo assim, a escola e todos os seus atores são convocados a juntos,
pensar e fazer educação por meio da imersão constante na vida diária e seus
acontecimentos, considerando a não neutralidade que caracteriza nossa
atuação nas diferentes situações que envolvem a existência humana.

III.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
O Centro Educacional INCRA 09 tem sua filosofia educacional

fundamentada nos princípios da Educação Nacional, inspirando-se nos ideais
de liberdade e solidariedade humana, com plena observância dos princípios
legais.
Sua filosofia fundamenta-se na concepção do educando ser livre,
capaz, atuante e engajado na sociedade da qual participa em consonância com
a Constituição e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.
9.394/96. Dessa forma, objetiva-se estimular a participação de diferentes
pessoas e articular aspectos financeiros, pedagógicos e administrativos para
atingir um objetivo específico.
A escola, no desempenho de sua função social de formadora de
sujeitos históricos, precisa ser um espaço de sociabilidade que possibilite a
construção e socialização do conhecimento, assim sendo, visa promover a
interação comunidade/escola, aperfeiçoar e ampliar atividades culturais e
educativas para os alunos de diferentes faixas etárias e seus familiares,
propiciar melhoria qualitativa da prática pedagógica e consequentemente no
processo ensino-aprendizagem, utilizando como norteador o Currículo em
Movimento da Educação Básica da SEEDF.
É dever da escola possibilitar o desenvolvimento da identidade do
aluno por meio da participação no processo sociocultural e no desenvolvimento
de valores e atitudes; promover uma educação universal para ampliar novas
competências e habilidades; criar oportunidades para o desenvolvimento de
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relações interpessoais cognitivas e éticas, preparar o aluno para o mundo de
trabalho, formando-o cidadão independente e crítico, capaz de transformar o
meio em que vive.
Nesse

contexto,

os

profissionais

da

educação

assumem

o

compromisso político que o fazer educativo exige, promovendo uma educação
para a diversidade, cidadania e educação em/e para os direitos humanos, e
sustentabilidade, promovendo uma educação de qualidade que abranja “os
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais da sociedade civil e nas manifestações culturais” (LDB nº 9394/96 art
1º).
Essa concepção deve refletir na formulação dos objetivos, na
metodologia e nos procedimentos de avaliação, e, sobretudo, na atividade do
educador que a desenvolve.
Considerando a qualidade de escola do campo do CED INCRA 09,
evidenciada nas particularidades da localidade em que está inserida e
especialmente nas especificidades dos sujeitos que atende, esta escola tem
por dever e prerrogativa perseguir a meta oito do Plano Distrital de Educação a
qual tem por objetivo
Garantir a Educação Básica a toda população camponesa do
DF, em Escolas do Campo, de modo a alcançar no mínimo 12
(doze) anos de estudos, no último ano de vigência deste Plano,
com prioridade em áreas de maior vulnerabilidade social,
incluindo população de baixa renda, negros, indígenas e
ciganos… (p. 29)

Como escola do campo da Regional de Ensino de Ceilândia, é a única
a oferecer Ensino Médio e EJA no turno noturno. Considerando que a
população camponesa de Ceilândia tem aumentado continuamente, como
mostra o número de matrículas crescente nesta unidade de ensino,
impulsionadas pela significativa quantidade de novos assentamentos na região,
o CED INCRA 09 continuará a luta pela expansão dos espaços físicos desta
escola, reiterando nosso pleito junto aos órgãos públicos competentes, de
modo a proporcionar espaços que possam atender plenamente tanto o público
da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, como o corpo
discente das Anos Finais e do Ensino Médio, pretendendo assim, assegurar
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direitos fundamentais dispostos em nossa Carta Magna e na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – LDBEN, n. 9.394/96, especialmente em seu
artigo 28, que garantem a educação a todos, inclusive às populações do
campo.
O esforço para continuar atendendo e garantir qualidade de ensino ao
público que busca o CED INCRA 09 tem em vista “a principal luta da Educação
do Campo no sentido de garantir o direito de uma educação NO e DO campo”,
conforme meta oito do PDE (p.78). Assim a escola do campo pretende garantir
não só o direito à educação, como também o respeito às diferenças e o direito
à igualdade, promovendo a autonomia, a dignidade e a qualidade de vida das
pessoas do campo.
Para tanto, valorizar-se-á a cultura e os saberes do campo, a
identidade dos povos que o constituem, sua arte, sua história, lutas e
necessidades, pois a educação do campo transcende a escola, incorporando a
história, os costumes e percurso de vida do camponês.
A educação do Campo é a invenção de um novo paradigma que
supere a redução simplista da oposição rural versus urbano, enxergando o
campo não apenas como um local de produção agrícola, mas um local de
disputa de poder, exclusão, desigualdade, mas que também é, e, pode vir a ser
um lugar de geração de riquezas, desenvolvimento sustentável, convívio
ecológico saudável, produção de cultura e transformação social.
Considerando as especificidades da educação do campo e, ainda,
levanto em conta a Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, que estabelece as
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, definindo a
Educação do Campo como modalidade de ensino, cumpre diferenciar o
currículo das escolas do campo, adequando-o às especificidades dessa
modalidade de ensino e da vida no campo uma vez que se pretende construir
um currículo vinculado à vida no campo e elaborado pelo sujeito do campo.
Assim, o PDE estabelece como matrizes da educação do campo: trabalho,
terra, cultura, história, vivências de opressão, conhecimento popular,
organização coletiva e luta social.
Essa

perspectiva

de

educação

está

fortemente

vinculada

à

emancipação e transformação social, por meio do desenvolvimento da
autonomia do educando e da democratização da escola, ao possibilitar que
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seja o educando, enquanto sujeito do campo com suas especificidades e
necessidades, o protagonista das atividades pedagógicas da escola. Dessa
forma, “a educação libertadora teria como função transformar o trabalhador em
um agente político, que pensa, age, e que usa a palavra como arma para
transformar o mundo. ” (Mészáros, apud PDE, 2015, p. 80)
Nessa perspectiva, conteúdos e metodologias devem estar a serviço
da formação do cidadão do campo e da transformação social. Cabe à escola
fazer a vinculação entre os conteúdos e a realidade do campo, mediando o
saber e as novas relações sociais, onde o sujeito do campo é autor e
protagonista. No percurso construtivo dessa concepção de educação, surge o
Inventário, uma proposta didática para a construção de Inventário Social,
Histórico e Cultural das Escolas do Campo da SEEDF.
O inventário consiste em uma proposta pedagógica pensada a partir do
estudante e do seu lugar e produção de vida, das formas de organização, sua
identidade cultural e a relação de pertencimento a sua comunidade. A
metodologia

desse

trabalho

remete-se,

essencialmente,

aos

“Temas

Geradores”, pois se trata de uma metodologia que enfatiza a investigação e a
dialogicidade, que parte do concreto, do cotidiano, provoca a reflexão e volta à
prática para transformá-la. É esse o sentido gerador e o que se pode chamar
de educação para a vida. O produto do inventário é um portfólio construído
permanentemente pelos sujeitos estudantes
Entenda-se portfólio como uma ferramenta auxiliar de registro dos
passos dados pelos estudantes durante a proposta de pesquisa/aprendizado,
possibilitando uma reflexão crítica do conhecimento construído, das estratégias
utilizadas e da disposição de quem o elabora em continuar aprendendo. Este
contém:
✓ INTRODUÇÃO - Apresentação dos temas trabalhados e os sujeitos
envolvidos.
✓ DESENVOLVIMENTO - Registro dos estudantes por meio de diário
reflexivo do processo ensino-aprendizagem (mensagens, recados dos
colegas, do professor), Glossário, Roteiros de entrevistas, Textos
coletivos, Planejamento coletivo, Mapas, Registro das entrevistas,
Registros dos encontros com a comunidade, Poesias, Cantigas,
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Registros das histórias, Registro por meio de fotografias, Pesquisa
bibliográfica (jornais, revistas, periódicos, CDs, vídeos, fotografias e
outros).
✓ AVALIAÇÃO PROCESSUAL - Reflexão crítica do percurso realizado
pelos estudantes.
O Inventário não prescinde nem se opõe ao currículo, pelo contrário, é
importante observar a integração da metodologia com os princípios do
Currículo em Movimento da Educação Básica: unicidade entre teoria e prática.
Esse princípio se coaduna com a proposta do inventário de promover a
reflexão a partir de um fato concreto e significativo para o educando e retornar
à realidade com uma visão crítica sobre o fato abordado; interdisciplinaridade e
contextualização, a organização do processo de ensino-aprendizagem em uma
situação próxima daquela na qual o conhecimento será utilizado favorece a
abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes
curriculares e colabora para a superação da fragmentação do pensamento e do
conhecimento; e por fim a flexibilização, princípio amplamente contemplado na
metodologia do inventário uma vez que este propõe que se busquem outros
conhecimentos relevantes para a formação intelectual dos estudantes,
valorizando o diálogo, os saberes, experiências e práticas dos sujeitos da
aprendizagem de forma flexível e coletiva.
O inventário se constitui, portanto, numa estratégia pedagógica
coerente com os princípios da educação do campo na medida em que prioriza
os sujeitos da aprendizagem, dando-lhes voz, provocando a reflexão e
buscando resgatar a história e a identidade dos sujeitos, o que pode
ressignificar as relações sociais no campo e entre campo e cidade.
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IV.

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
Dimensão

Gestão
Pedagógica

OBJETIVOS
✓ Propor ações para reduzir a distorção idade/série
e o índice de reprovação;
✓ Realizar reagrupamentos (inter e intraclasse) e
Projeto Interventivo nas turmas dos anos iniciais e
finais, conforme proposta do 2º e 3º Ciclos.
✓ Enfatizar o multiculturalismo, questões de gênero,
povos indígenas e étnico-raciais
✓ Orientar os alunos do 9º ano ao Ensino Médio
quanto aos conhecimentos técnicos-profissionais,
bem como à escolha em relação a sua atuação na
sociedade.
✓ Garantir a coordenação pedagógica como
espaço/tempo de planejamento, troca de
experiências e saberes, pesquisa e formação
continuada dos professores.
✓ Realizar atividades de campo, tais como passeios
culturais e ecológicos de acordo com o
planejamento escolar.
✓ Estimular a participação nos jogos interclasse, da
primavera e Jogos interescolares do DF.
✓ Incentivar a participação dos alunos nas
Olimpíadas de Matemática e Português e de
outras áreas de conhecimento.
✓ Incentivar as Mostras de Arte, Ciência, Cultura
(incluindo festas juninas e festival cultural) e das
Profissões.
✓ Adequar a parte diversificada com temas
transversais
de
acordo
com
a
realidade/necessidade dos alunos.
✓ Garantir a recuperação ao longo do processo de
aprendizagem, evitando a reprovação.
✓ Promover ações internas e externas através de
projetos visando a melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
✓ Reduzir o índice de reprovação em 10% no
decorrer da gestão/2018.
✓ Reduzir o índice de distorção idade/série em 10%
no decorrer da gestão/2018.
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Gestão das
aprendizagens e
dos resultados
educacionais

✓ Trabalhar
interdisciplinarmente
de
forma
contextualizada e significativa em relação às
expectativas de aprendizagem de acordo com o
ano/série em que o aluno se encontra, observando
os conteúdos dispostos no Currículo em
Movimento da Educação Básica do DF,
articulando com a metodologia e matrizes do
Campo, inserindo os temas geradores.
✓ Desenvolver hábitos de leitura envolvendo todos
os segmentos da instituição;
✓ Garantir aulas de reforço no turno contrário para
os alunos que apresentarem baixo rendimento
escolar
✓ Analisar anualmente os resultados, observando a
aprovação direta e a aprovação após recuperação
e avaliação final.
✓ Utilizar a Avaliação Institucional como meio de
promover a qualidade do processo ensinoaprendizagem nesta I.E.
✓ Elevar o índice de desempenho escolar junto aos
sistemas de avaliação (SAEB Provinha Brasil,
Prova Brasil, ENEM, PAS, etc).
✓ Incentivar e fortalecer a cultura do campo, a
música e as tradições locais, especialmente na
educação integral, por meio de parcerias com
entidades públicas e privadas.
✓ Direcionar a coordenação como espaço/tempo de
discussão das diretrizes dos ciclos, para
elaboração do currículo da escola, bem como dos
planos de ensino e planos de aula, e incentivar a
formação continuada, disponibilizando tempos da
coordenação para a formação.
✓ Utilizar a Avaliação Institucional como meio de
promover a qualidade do processo ensinoaprendizagem nesta I.E;
✓ Contextualizar os conteúdos das diversas
disciplinas com a realidade do aluno do campo e
desenvolver
projetos
voltados
para
a
especificidade do campo nas aulas destinadas à
parte diversificada, podendo a nota desse
componente
ser
agregada,
de
forma
complementar, às notas de disciplinas afins aos
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✓
Gestão
Participativa

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

projetos desenvolvidos.
Promover atividades que visem à integração
alunos/professores e comunidade.
Fortalecer a participação do Conselho Escolar em
todas as decisões da escola.
Incentivar
os
profissionais
da
educação
(professores, servidores e readaptados) à
formação continuada.
Promover periodicamente a autoavaliação do
desenvolvimento do trabalho pedagógico, pelo
próprio grupo docente, visando a compartilhar
práticas exitosas e rever estratégias que
requeiram ajustes.
Promover orientação e debates sobre diversidade
étnica, religiosa, social, cultural, bullying,
educação
sexual,
igualdade
de
gênero,
especialmente nas aulas destinadas à parte
diversificada do currículo, bem como em eventos
como a Semana de Educação para a Vida,
Festival Cultural e outros e, ainda, nas aulas das
disciplinas afins a esses temas, abrindo à
participação da comunidade sempre que possível.
Trabalhar a socialização de todos os membros da
comunidade escolar.
Incentivar o desenvolvimento de hábitos
sustentáveis por meio do cultivo de horta e jardim,
reciclagem, captação de água da chuva e outros
projetos de cunho ecológico.
Fortalecer a avaliação formativa.
Garantir a diversificação curricular da Educação
de Jovens, Adultos e Idosos, articulando a
formação básica com a participação no mundo do
trabalho, estabelecendo inter-relações entre teoria
e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da
cultura, da cidadania e da tecnologia, de forma a
organizar o tempo e o espaço pedagógicos
adequados às características desses estudantes.
Desenvolver, na educação integral, projetos de
artesanato, valorizando matérias-primas do
campo.
Criar ações que proporcionem o envolvimento da
família nas atividades escolares.
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Gestão
Financeira

Gestão
Administrativa

✓ Ofertar a todos alunos do matutino café da manhã,
atendendo dessa forma a uma necessidade da
comunidade local.
✓ Garantir a coordenação pedagógica como
espaço/tempo de planejamento, troca de
experiências e saberes, pesquisa e formação
continuada dos professores.
✓ Considerar a participação dos profissionais da
sala de recursos e SOE às reuniões e decisões
pedagógicas.
✓ A). Promover encontros com a comunidade para
a construção e avaliação do Projeto Político
Pedagógico.
✓ B). Promover ações que visem à participação ativa
da comunidade na escola.
✓ Prover a escola de equipamentos com vistas à
melhoria do processo de ensino–aprendizagem
com as verbas públicas (PDAF, PDDE, Ensino
Médio Inovador), e doações de outros órgãos e
entidades.
✓ Usar plataformas educativas online, na medida
das
possibilidades
e
disponibilidade
de
equipamentos na escola, desde que, o sinal
oferecido seja compatível para a execução.
✓ Revitalizar os espaços físicos desta UE.
✓ Mobilizar a comunidade escolar para que exijam
dos Órgãos Públicos a ampliação dessa
Instituição de Ensino com a construção de salas
de aula, refeitório, biblioteca, auditório, a cobertura
da quadra de esportes e, ainda, a oferta transporte
escolar de qualidade.
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Coordenação Pedagógica
METAS
Trabalhar em
parceria com a
Direção
cooperando para
uma
administração
competente e
eficaz

Planejar e
articulação da
formação
continuada da
equipe
docente

Acompanhar o
planejamento a
execução e
avaliação das
atividades
pedagógicas e
didáticas

ESTRATÉGIAS

AVAL.
RESPONS.
Ao final de
cada etapa
●
Revisar,
realizar uma
Direção,
implementar e avaliar
reunião de
Supervisão e
o Projeto Políticoanálise e
Coordenação
Pedagógico da Escola. avaliação do
pedagógica
trabalho
desenvolvido
●
Elaborar
a
rotina de trabalho.
●
Organizar
o
Plano de Formação
Continuada.
●
Construir
o
calendário de reuniões
de
Formação
Continuada.
●
Reservar
momentos de estudo
Supervisão e
para aprofundamento
Coordenação
teórico das temáticas
pedagógica
a serem trabalhadas.
●
Elabora pautas
de formação.
●
Selecionar
materiais e recursos
para a realização dos
encontros.
●
Executar
e
avaliar o processo
formativo
desenvolvido.
●
Organização
Coordenação
de
momentos
de
Pedagógica
acompanhamento da
e
gestão de sala de
Professores
aula.
●
Analisar
o
desenvolvimento das
turmas para realizar
intervenções
se
necessário.
●
Elaborar
devolutivas para os
professores sobre o

CRONOG

Fevereiro,
Março e
Abril

Abril a
Dezembro

Abril à
Dezembro
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acompanhamento da
gestão de sala de
aula.
●
Organização
do mapeamento do
rendimento por turma
bimestralmente (teste
da
psicogênese/atividade
diagnóstica).
●
Promover
atividades
(eventos,
palestras) de cunho
educativo, social e
cultural para os pais
durante as reuniões de
pais.
●
Atendimento
Acompanhar o
aos pais de forma
rendimento dos
individualizada
em
alunos para o
conjunto
com
o
replanejamento
professor.
de ações de
●
Elaborar
e
intervenção
executar projeto de
leitura, interpretação e
produção de texto.
●
Atendimento
aos grupos separados
por
dificuldades
específicas ou níveis
da
Psicogênese
(Reagrupamento
Interclasse).
●
Atendimento
em pequenos grupos
aos
alunos
que
apresentam
dificuldades (Projeto
Interventivo).
Identificar as
●
Orientação da
necessidades e
elaboração
dos
as dificuldades
instrumentos
relativas ao
avaliativos junto aos
desenvolvimento docentes.
do processo
●
Análise
dos
educativo da
registros avaliativos.
escola
●
Discutir
os
resultados
das

Coordenação
Pedagógica,
SOE, SAA e
Professores

Coordenação
Pedagógica
e
Professores

Abril à
Dezembro

Abril a
dezembro
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avaliações e direcionar
os
momentos
de
planejamento
nos
resultados
da
avaliação.
●
Realizar
estudos relacionados
a práticas avaliativas.
●
Propor estudos
sobre estratégias de
ensino considerando a
natureza
e
as
modalidades
organizativas
dos
conteúdos.
●
Analisar
as
ações
realizadas
durante o ano.
●
Discutir com a
equipe escolar, as
Elaborar o Plano
dificuldades
e
os
de Atividades da
avanços encontrados
Coordenação
na avaliação.
Pedagógica,
●
Elaborar
a
buscando
primeira versão do
desenvolver
Plano de atividades e
uma ação
submetê-lo
à
integrada
apreciação da equipe
escolar.
●
Apresentar a
versão final do Plano
de atividades.

Coordenação
Pedagógica
e
Professores

Abril a
Dezembro
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V.

CONCEPÇÕES TEÓRICAS

A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada
na Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é
compreendido como um ser que aprende e se constrói em interação com o
meio social e natural que o cerca.
Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a
natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade,
estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza.
Os sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva,
cognitiva, física, social, histórica, ética, estética, por isso a educação integral
perpassa todas as etapas e modalidades da educação básica, valorizando o
diálogo entre os saberes formais e os saberes socialmente construídos, para
que, juntos, adquiram sentido e sirvam como agente de mudança do ser e da
sociedade em que ele está inserido.
Assim, o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social,
econômico e cultural dos estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem
para todos, sendo fundamental considerar a pluralidade e a diversidade social
e cultural em nível global e local.
A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que
o processo formativo integre as diversas dimensões que formam o ser humano.
Defende-se um currículo integrado, pautado na integração das
diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão
crítica e reflexiva da realidade. Nesse sentido, tem como princípios: a)
unicidade entre teoria-prática; b) interdisciplinaridade e contextualização; c)
flexibilização.
O desafio é a superação do currículo coleção, a diversificação de
estratégias pedagógicas e o planejamento coletivo.
Quanto ao processo avaliativo, a SEEDF compreende que a função
formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública
democrática e emancipatória.
A avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua
finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os
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estudantes. Avalia-se para garantir algo e não apenas para coletar dados sem
comprometimento com o processo; de modo que o compromisso é com o
processo e não somente com o produto. Ademais, a avaliação formativa
demanda acompanhamento sistemático do desempenho dos estudantes,
sendo realizada permanentemente.
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VI.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA
ESCOLA
1. Organização escolar: regime, tempo e espaços
O Centro Educacional INCRA 09, oferta à comunidade as seguintes

modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental de nove anos,
Ensino Médio e Educação de Jovens, Adultos e Idosos, distribuídas nos três
turnos: matutino, vespertino e noturno. Dessa forma, buscamos atender aos
estudantes do campo em suas mais variadas formas de produção de vida e
compreendendo suas especificidades conforme as Metas previstas no PDE, tal
como a reorganização em ciclos (3º ciclo) no que se refere ao Ensino
Fundamental e a Semestralidade (Ensino Médio).
Objetivo de cada etapa e/ou modalidade oferecida na Unidade Escolar.

Educação Infantil
Desenvolver integralmente a criança até 05 anos em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social.
A primeira infância é um período crucial na vida das crianças, é nesta
fase que elas adquirem capacidades fundamentais para o desenvolvimento de
habilidades que irão impactar na sua vida adulta.

1.1. Ensino

Fundamental

de

nove

anos/Ciclos

de

Aprendizagens
Desenvolver as estruturas cognitivas, fornecendo aos alunos os
subsídios necessários às aprendizagens significativas e à construção de
competências para a formação de um cidadão transformador de sua realidade.
A organização pedagógica do ensino fundamental se estrutura na perspectiva
da educação em ciclos para as aprendizagens. Sob essa lógica, o processo de
ensino-aprendizagem e os sujeitos envolvidos assumem uma nova dimensão,
em que os tempos e espaços escolares estão em função do aluno e não o
inverso. Busca-se promover os Multiletramentos, por meio de práticas
pedagógicas referenciadas nos sujeitos, valorizando a avaliação formativa e a
interdisciplinaridade, no sentido de que as práticas pedagógicas partam da
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realidade dos sujeitos e a eles retorne, promovendo a emancipação e a
formação integral.

1.2. Ensino Médio/Semestralidade
A Semestralidade tem como objetivo reorganizar os tempos e espaços
escolares, favorecer as aprendizagens dos estudantes e busca dar significado
e aprofundamento ao conhecimento escolar, mediante a contextualização, a
interdisciplinaridade e o desenvolvimento de competências básicas, superando,
assim, a compartimentalização do conhecimento e estimulando o raciocínio e a
capacidade de aprender de todos os envolvidos no processo de ensino e de
aprendizagem, priorizando a ética e o desenvolvimento da autonomia e do
pensamento.

1.3. Educação de Jovens, adultos e idosos
Promover o processo educativo escolar de pessoas jovens, adultos e
idosos da classe trabalhadora que não tiveram acesso a ele ou o
interromperam.

Assegurar o acesso, a permanência, a continuidade e a

conclusão do processo educativo escolar em um formato adequado ao perfil
das pessoas jovens, adultas e idosas da classe trabalhadora, como sujeito de
saberes.

1.4. Horário de funcionamento:
➢ Matutino: de 07:30 às 12:30h.
Educação Infantil e Ensino Fundamental – 2º Ciclo
Quantidade
de Turmas

Número de
alunos

Número de
alunos ANEE

02

50

00

02

31

00

2º ano

02

37

00

3º ano

02

50

01

4º ano

02

27

01

5º ano

02

27

02

TOTAL

13

222

04

Etapa/ano
Educação
infantil
1º ano
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➢ Vespertino: de 13:00 às 18:00h
Ensino Fundamental – 3º Ciclo

6º ano

Quantidade
de Turmas
02

Número de
alunos
49

Número de
alunos ANEE
02

7º ano

02

53

02

8º ano

02

36

02

9º ano

02

53

02

TOTAL

08

191

08

Ano

Ensino Médio – Semestralidade
Ano

Quantidade
de Turmas

Número de
alunos

Número de
alunos ANEE

1º

01

54

02

2º

02

26

04

3º

01

25

01

TOTAL

04

105

07

➢ Noturno: de 19:00 às 23:00h
EJAI – 2º e 3º segmentos
Quantidade
de Turmas

Número de
alunos

Número de
alunos ANEE

1ª

01

11

00

2ª

01

09

00

3ª

01

04

00

4ª

01

05

00

5ª

01

14

01

6ª

01

16

00

7ª

01

14

01

8ª

01

07

00

1º

01

16

00

2º

01

13

00

3º

01

18

01

11

127

03

Etapa/ano

1º segmento

2º segmento

3º segmento

TOTAL

49

50

2. Direitos humanos, educação inclusiva e diversidade
A educação formal, historicamente, foi destinada às camadas
socialmente ricas e aos brancos. Aos pobres, negros, índios, pessoas com
necessidades especiais, praticamente era inexistente. A exclusão social e sua
manutenção se materializava com a sonegação do acesso a educação,
mantendo os espaços de poder e de influência nas mãos da classe dominante.
A Constituição Federal de 1988 foi um marco para a democracia
brasileira, pois trouxe consigo leis e princípios que refletiram parte dos anseios
e lutas que emergiam àquela época. Um desses anseios pautava-se na oferta
e no acesso à educação pública e de qualidade, sem distinção de cor, raça,
etnia, orientação sexual, e outros elementos que tornam o Brasil plural e
multicultural. A educação como direito social é o direito à dignidade humana.
Tal diversidade, presente na escola, precisa ser valorizada, discutida e
fomentada, perpassando todo o currículo, visando combater a discriminação,
em suas diferentes formas. A previsão legal está na LDB, Art. 26-A, que afirma
que “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos
e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e
indígena”. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008), bem como na Lei
10.639/03, art. 79-B, que inclui no calendário escolar o dia 20 de novembro
como Dia Nacional da Consciência Negra.
No CED Incra 09, realiza-se algumas ações que visam empoderar
sobre o mito da democracia racial; discutir a construção das relações raciais no
Brasil, com ênfase no imaginário social, senso comum, sobre o negro; refletir o
papel da escola na construção de representações sociais positivas, que
considerem a história e cultura africana e afro-brasileira na constituição da
identidade nacional. A culminância é realizada com apresentações, debates e
produções no dia 20 de novembro.
Outro aspecto dessa diversidade, está na inclusão de estudantes com
necessidades educacionais especiais nas classes regulares. O Currículo em
Movimento da Educação Básica – Educação Especial afirma que o “objetivo da
educação especial inclusiva é ensinar a todos seus estudantes, sem distinção e
com qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e
promovendo

seu

processo

de

ensino-aprendizagem,

bem

como

seu
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desenvolvimento global”(p.11). Sendo assim, os estudantes contam com
adaptação e adequações curriculares nas salas de aula, atendimento na Sala
de Recursos (público-alvo), participação em outros serviços, como SOE e
SEAA, bem como atendimento fora do ambiente escolar e de acordo com a
demanda e encaminhamentos. É realizado um trabalho articulado de
sensibilização sobre inclusão com os diversos segmentos escolares, como
participação na Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação
Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº
5.714/2016) e desenvolvimento de atividades de conscientização do Dia
Nacional de luta da Pessoa com Deficiência. Lei nº 1.133/2005, como a
seleção de atividades, amostras, oficinas e palestras voltadas ao tema.

3. Projeto Interdisciplinares
Com base no Currículo da Educação Básica da SEEDF 2014, cada
escola deve apresentar a forma como promove a interdisciplinaridade, o
trabalho com projetos, a relação da teoria com a prática, a contextualização, o
trabalho com os temas transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e
Educação em e para os Direitos Humanos; Educação para a Sustentabilidade.
Desenvolvimento de programas e projetos específicos (Centros de Iniciação
Desportiva, Educação com Movimento, Programa Saúde na Escola, entre
outros).
Centro de Educacional INCRA 09 desenvolve seus projetos de acordo
com a necessidade e expectativas da comunidade escolar, da realidade em
que está inserido e buscando trabalhar de modo interdisciplinar os temas
transversais.

3.1.

CED Incra 09 – Somos Todos Responsáveis
➢ Público Alvo: Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino
Médio e EJA
➢ Descrição do Projeto: Projeto Gerador que envolve toda
comunidade escolar e perpassa por todos os segmentos, a
fim de agregar à Escola os Valores do Campo e suas
origens, suas matrizes e a valorização dos saberes
agregados a essa temática, considerando o cerrado como
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nosso bioma. Saberes esse que envolvem: alimentação
saudável,

plantio

de

ervas

medicinais,

resgate

da

permacultura, da agroecologia e da relação homem/terra no
sentido da qualidade de vida.

3.2. Plenarinha
➢ Público Alvo: Alunos do 1º e 2º período da Educação
Infantil.

➢ Descrição do Projeto: Este é um projeto que busca
incentivar as crianças da Educação Infantil exercerem a
cidadania de forma ativa e participativa, bem como
conhecer seus direitos e deveres, se expressando de forma
clara, utilizando suas diferentes expressões e linguagens.

3.3.

Ler é bom, escrever é melhor ainda!

➢ Público Alvo: Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino
Médio e EJA.
➢ Descrição do Projeto: Diante da realidade da escola e do
alto índice de crianças com dificuldade em leitura e
produções de texto, foi elaborado esse projeto que visa
promover a leitura e escrita de diversos gêneros textuais,
motivando os alunos a ler e a escrever prazerosamente,
buscando também investigar, entender e discutir assuntos
que compõem os livros e textos trabalhados e a
interpretação e análise dos mesmos. E desta forma
prepará-los para a leitura e produção dos respectivos
gêneros, fazendo uso de língua culta, aprimorando-a, e
principalmente, despertando o gosto pela leitura.

3.4.

Educação em movimento
➢ Público Alvo: Alunos Educação Infantil e Anos Iniciais
➢ Descrição do Projeto: tem como finalidade a ampliação das
experiências corporais dos estudantes da Educação Infantil
e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, mediante a
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intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar entre o
professor de atividades e o professor de Educação Física,
na perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado
no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal.

3.5.

Semana de Educação Para a Vida - Instituída pela
Lei 11.988 (27/07/2009)
➢ Público Alvo: Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino
Médio e EJA
➢ Descrição

do

Projeto:

Tem

como

objetivo

oferecer

conhecimentos relativos a matérias não constantes do
currículo

obrigatório

(Diversidade,

ecologia

e

meio

ambiente, bullying, valorização do homem do Campo,
(Estatuto da Criança e do Adolescente,). Prevista no
calendário Escolar da Secretaria de Educação do Distrito
Federal.

3.6.

Semana de Conscientização do Uso Sustentável da
Água.
➢ Público Alvo: Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino
Médio e EJA
➢ Descrição do Projeto: Desenvolve ações educativas acerca
do uso sustentável da água, com o envolvimento de toda a
comunidade escolar através de palestras, seminários,
teatro, etc.

3.7.

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP)
➢ Público Alvo: Anos Finais e Ensino Médio
➢ Descrição do Projeto: Despertar nos alunos o gosto pela
matemática e pela ciência em geral e motivá-los na escolha
profissional pelas carreiras científicas e tecnológicas. É
realizado simulado um preparatório com baterias de
exercícios de matemática antes de cada etapa.
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3.8.

Semana da Criança
➢ Público Alvo: Ed. Infantil e Anos Iniciais
➢ Descrição do Projeto: Visa promover atividades variadas e
interessantes, de classe e extraclasse visando o lazer, a
interação e o conhecimento dos alunos da Educação Infantil
e dos Anos Iniciais dessa Unidade de Ensino.

3.9.

Juntos, Família e Escola – Feira Familiar
➢ Público Alvo: Comunidade Escolar, Funcionários, Ed.
Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio e EJA
➢ Descrição do Projeto: Visa motivar a participação dos pais
nas ações educativas desenvolvidas pela escola e,
principalmente, neste evento, por ser um momento de
interação e troca de experiência entre os segmentos da
comunidade escolar buscando valorizar a produção local
com uma feira com produtos da região; os protagonistas
desses eventos serão as próprias famílias, onde estarão
organizando os espaços para exposições e vendas da sua
produção, será ofertado também ações sociais com: PSE
(Programa Saúde na Escola).

3.10. Jogos Interclasses
➢ Público Alvo: 5º Anos, Anos Finais, Ensino Médio e EJA
➢ Descrição do Projeto: Serão realizados no segundo
bimestre. São esperados ansiosamente pela comunidade
escolar; visa promover interação social entre alunos de
modo que possam a trocar experiências e estimular a
prática esportiva entre eles.

3.11. Semana da Inclusão
➢ Público Alvo: Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino
Médio e EJA
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➢ Descrição do Projeto: Proporcionar vivências, compartilhar
experiências de integração e reflexão em torno do tema
inclusão social e educacional, por meio de atividades
diversificadas, como palestras, debates e apresentações,
com temas direcionados para o paradigma da inclusão.

3.12. Dia da Consciência Negra
➢ Público Alvo: Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino
Médio e EJA
➢ Descrição do Projeto: Ocorrerá em novembro, mas as
ações relacionadas à temática racial serão diluídas ao longo
do ano para que os objetivos do projeto sejam alcançados.

3.13. Semana do Ensino Médio
➢ Público Alvo: Ensino Médio
➢ Descrição do Projeto: Busca orientar os alunos do Ensino
Médio em relação aos cursos oferecidos nas faculdades
públicas e particulares. Realizações de Testes vocacionais,
aulas

com

temáticas

direcionadas:

PAS,

ENEM

e

Vestibulares.

3.14. Programa de Saúde na Escola (PSE)
➢ Público Alvo: Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino
Médio e EJA
➢ Descrição do Projeto: Contribuir para a formação integral
dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção
e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das
vulnerabilidades

que

comprometem

o

pleno

desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de
ensino.

3.15. Filosofando nos Anos Finais
➢ Público Alvo: 6º ao 9º ano
➢ Descrição do Projeto: Acender no aluno a curiosidade e
vontade de conhecer a Filosofia, fazendo com que a
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experiência o leve a descobrir que é capaz de discernir e
pensar sobre a vida e o mundo com uma visão diferenciada,
criando ideias e atitudes que consigam ir além do senso
comum.

3.16. Agrofloresta
 Público Alvo: toda comunidade escolar

 Descrição do Projeto: o projeto visa a promover o
autoconhecimento do estudante, com foco no
reconhecimento da identidade campesina, o engajamento de
educadores e educandos em atividades significativas e de
relevante interesse social, a troca de saberes entre escola e
comunidade, a construção de uma identidade da escola,
além de proporcionar a articulação entre as áreas do
conhecimento, favorecendo a interdisciplinaridade.

3.17. Oficina de Saberes do Campo
 Público Alvo: toda comunidade escolar

 Descrição do Projeto: é uma ação pensada pelo corpo docente do
Centro Educacional Incra 09 – CED Incra 09 – como estratégia de
conscientização dos educandos sobre a identidade dos sujeitos do
campo. Essa ação constitui a primeira etapa de um projeto voltado
para o reconhecimento e fortalecimento da identidade do CED Incra
09 e dos sujeitos que o compõem.

3.18. Nós propomos! Incra 09 repensando/conservação
do cerrado
➢ Público Alvo: 6º ao 9º ano
➢ Descrição do Projeto: Preservação/Conservação Ambiental
do Cerrado, mas, ao mesmo tempo, tem como objetivo
destacar a valorização da territorialidade local dos alunos e,
assim, constituir/consolidar uma cidadania mais ativa.
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➢

3.19. Festival Cultural
➢ Público Alvo: Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino
Médio e EJA
➢ Descrição do Projeto: Envolve toda a comunidade escolar e
visa apresentar os trabalhos desenvolvidos ao longo de
todo o ano.
➢

3.20. Detran nas escolas
➢ Público Alvo: 7ª ano
➢ Descrição do Projeto: Promover a Educação para o Trânsito
nas escolas, por meio de subsídio técnico, na implantação e
implementação do Programa, em cumprimento às políticas
públicas de Educação de Trânsito.
4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades
Construir coletivamente uma rotina escolar de acordo com a transição
das etapas da educação básica. Serão realizadas intervenções em sala com
uso de slides, textos, dinâmicas e vivências. A equipe de apoio (SOE, SEAA,
Sala de Recursos) será responsável pela execução das ações, juntamente com
os professores das turmas.

5. Relação (escola/comunidade)
A relação escola-comunidade é indispensável para uma Educação de
qualidade e depende de uma maior integração entre família, gestores,
professores, funcionários e estudantes. Para estabelecer essa relação, de
acordo com resultados obtidos na avaliação encaminhada aos responsáveis,
foi verificada a necessidade de realizar as reuniões bimestrais aos sábados,
por se tratar de uma comunidade de trabalhadores do campo, que recebem
sua remuneração de forma diferenciada, os encontros aos sábados são mais
favoráveis aos pais e, consequentemente, passíveis de maior adesão da
comunidade, meta desejável para a escola.
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Estabelecemos essa relação da seguinte forma:
➢ Através de comunicados, convites, convocações e informativos.
➢ Com participação dos responsáveis nas reuniões bimestrais;
➢ No início do ano e ao final de cada bimestre os responsáveis
participam da análise dos resultados do período anterior e recebem
instrumentos

e

orientações

para

acompanhar

em

casa

o

desenvolvimento dos filhos.
➢ A família é convidada para participar de culminância dos projetos
realizados pela unidade escolar.

➢ Com o proposto de integrar escola e comunidade, no segundo
semestre é realizado “o dia da família na escola”.

4. Atuação Articuladas dos Serviços de Apoio
4.1.

Sala de Recursos – Atendimento Educacional
Especializado

É um serviço de natureza pedagógica que complementa (para os
estudantes com deficiência e TGD) as orientações curriculares desenvolvidas
em sala de aula comuns em todas as etapas e modalidades da Educação
Básica. Tem como Função identificar, elaborar e organizar recursos
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para a plena
participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas.
➢ Quem atua no serviço:
▪ Nome: Lilian

batista

Felix da

Silva,

pedagoga

generalista,

especialização em Orientação Educacional e Gestão educacional/
orientação Educacional.
▪ Atividades desenvolvidas: atende os alunos com Deficiência
Intelectual, Deficiência Física, Transtorno Global do desenvolvimento
e Baixa Visão. Suas principais atuações entre outras são de: realizar
atendimentos desenvolvendo atividades e jogos para aperfeiçoar as
funções psicológicas básicas e superiores dos estudantes; garantir a
realização das adequações curriculares e assessorar o trabalho do
professor regente; ofertar suporte pedagógico visando facilitar as
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aprendizagens na classe comum .Público alvo são alunos do Ensino
Fundamental de Nove Anos (Anos Iniciais).
▪ Nome: Daniel Fabiano Pereira de Oliveira, professor generalista
área exatas, formação em Física, especialização em Ciências da
natureza.
▪ Nome:

Marcos

Trindade

Lima,

professor

generalista

área

Linguagem, formação em Língua Portuguesa/ Inglês, especialização
em

Orientação

Educacional

e

Gestão

Escolar

e

Temas

Contemporâneos.
▪ Atividades desenvolvidas: atende os alunos com Deficiência
Intelectual, Deficiência Física. Suas principais atuações entre outras
são de: realizar atendimentos desenvolvendo atividades e

jogos

para aperfeiçoar as funções psicológicas básicas e superiores dos
estudantes; garantir a realização das adequações curriculares
assessorar o trabalho do professor regente; ofertar

e

suporte

pedagógico visando facilitar as aprendizagens na classe comum.
Público alvo são alunos do Ensino Fundamental de Nove Anos
(Anos Finais), Ensino Médio e EJA.

4.2.

Serviço de Orientação Educacional

A Orientação Educacional integra-se ao trabalho pedagógico da
instituição educacional e à comunidade escolar, na identificação, na prevenção
e na superação dos conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno.
Sua ação defende os pressupostos do respeito à pluralidade, à liberdade de
expressão, à orientação, à opinião, à democracia da participação e à
valorização do aluno como um ser integral.
➢ Quem atua no serviço:
▪ Nome: Kely Cristina Ferreira da Silva, Pedagoga com formação em
Pedagogia/Orientação

Educacional,

atua

como

pedagoga/

orientadora, especialização em Psicopedagogia.
▪ Atividades desenvolvidas: atende a todo o corpo discente da
unidade escolar. Suas principais atuações entre outras são de:
organizar e sistematizar o trabalho a ser realizado na instituição
educacional; conhecer a clientela e identificar a demanda escolar a
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ser acompanhada ; integrar às suas ações às do professor,
principalmente projetos com os temas transversais; contribuir para o
desenvolvimento

integral

do

educando,

ampliando

suas

possibilidades de interagir no meio escolar e social; participar
ativamente do processo de integração família/escola/comunidade;
proporcionar vivência teórico-prática aos estudantes na área de
orientação educacional e integrar ações com

profissionais

instituição educacional e instituições especializadas.

4.3.

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

É caracterizado como um serviço em apoio técnico-pedagógico
especializado, com o objetivo de promover a melhoria do desempenho escolar
de todos os alunos, com ou sem necessidades especiais.
A unidade escolar está contemplada pela EEAA (Equipe Especializada
de apoio à Aprendizagem), que tem como objetivo principal promover a
melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de
intervenções avaliativas, preventivas e institucionais. Ressaltamos que conta
apenas com uma pedagoga, e que falta um profissional formado em psicologia.
E que não temos o SAA (Sala de Apoio á Aprendizagem), que é
responsável pela qualidade do processo de aprendizagem do aluno com
transtornos funcionais específicos.
➢ Quem atua no serviço:
▪ Nome: Francilene Gabriel de Araújo de Jesus, professora com formação
em Pedagogia e especialização em Gestão Escolar (educação Infantil,
Anos iniciais e gestão democrática) e Psicopedagogia.
▪ Atividades desenvolvidas: atende a todo o corpo discente da unidade
escolar. Suas principais atuações são divididas em três níveis:
mapeamento institucional, que é a análise escolar em suas dimensões
pedagógica, administrativa, social, cultural e outras; assessoria ao
trabalho

coletivo,

que

abrange

a

inserção

nos

espaços

institucionalizados, para contribuir com conhecimentos especializados; e
acompanhamento do processo ensino aprendizagem dos alunos, por
meio da ressignificação das práticas educacionais e de intervenções nas
situações de queixas escolares.
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Atividades de Articulação/integração dos serviços de apoio
➢ Garantir o sucesso do processo ensino aprendizagem dos alunos, que
possuem diagnóstico de transtornos funcionais específicos e ENEEs
➢ Apresentação em uma coordenação coletiva, dos componentes das
equipes de apoio e suas respectivas funções;
➢ Roda de Conversa informal com os alunos ENNEs e transtornos
funcionais.
➢ Conversa com os pais dos alunos ENEEs e com transtornos
funcionais para esclarecimentos de dúvidas e responsabilidades.
➢ Participação

na

elaboração

das

adequações

curriculares

dos

estudantes.
➢ Garantir o número de estudantes por sala de acordo com o disposto
pela Resolução CNE/CEB nº 2, de 2001, preenchimento da ficha de
captação.
➢ Análise dos resultados de aprovação, reprovação e evasão, para
realizar

possíveis,

juntamente

com

os

educadores

em

uma

coordenação coletiva. Para elaboração Intervenções e elaboração de
estratégias pedagógicas.
➢ Participação e acompanhamento das ações propostas pelos projetos a
serem desenvolvidos pela UE, em parceria com outras instituiçõesOrganização e acompanhamento das aulas e reuniões.
➢ Contribuir na elaboração de ações que possam viabilizar oficinas,
palestras, projetos, encaminhamentos a órgãos do governo, que
atendam a demanda institucional.
➢ Mapeamento das redes de apoio, para os devidos encaminhamentos.
➢ Instrumentar em uma coordenação coletiva a Equipe Escolar,
principalmente o educador para o estudo sobre: avaliação para a
aprendizagem e a importância do conselho de classe participativo.
➢ Estimular a autoestima e motivação dos educadores em uma
coordenação pedagógica no dia 10 de maio.
➢ Garantir o número de estudantes por sala de acordo com o disposto
pela Resolução CNE/CEB nº 2, de 2001.
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➢ Realização de oficinas com os temas: jogos de sala de aula, com a
entrega de jogos e sugestões de atividades para os Anos Iniciais e
Transtornos Funcionais Específicos Anos Finais e Ensino Médio.
➢ Promover com sucesso a transição entre as etapas da Educação
Básica, visando à adaptação e desenvolvimento do aluno.
➢ Entrega dos documentos com as devidas orientações pedagógicas
dos alunos ANEEs , bem como atendimento individual do professor
para

elaboração

de

adequações

pedagógicas

e

adequações

curriculares.
➢ Leitura e análise do PPP da escola.
➢ Participação na atualização das ações do PPP.
➢ Colaborar na execução de elaboração de ações para o Seminário de
Promoção e Conscientização da Educação Inclusiva.
➢ Promover reflexão e transformações das concepções orientadoras
das práticas pedagógicas.

5. Atuação dos Educadores Sociais voluntários
Executam atividades de acompanhamento, higiene pessoal e incentivo
de estudantes, bem como de outras atividades voltadas para a área de
educação especial.
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VII.

PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Avaliar é também planejar e estabelecer objetivo, sendo fundamental

que os critérios de avaliação sejam padrão de referência encorajador,
processual e formativo, levando a considerar a aprendizagem significativa do
aluno.
Qualquer atividade relevante para a aprendizagem, pode ser utilizada
para avaliação do educando, basta que o professor tenha objetivos claros da
atividade. O diagnóstico e os momentos formativos devem estar presentes no
planejamento do professor; resultados e processos devem ser analisados, para
que haja alteração caso seja necessário.
A escolha e a quantidade dos recursos utilizados no processo de
avaliação devem estar subordinadas às competências, habilidades, atitudes e
valores propostos para o período, à natureza dos componentes curriculares e
dos conteúdos significativos abordados e também ao nível dos alunos.
Técnicas e instrumentos variados devem ser utilizados pelo professor
considerando-se que a avaliação deve ser constante e contínua, analisando o
desenvolvimento do educando.
Avaliar o educando não é uma tarefa fácil, tendo em vista que o
professor deve ter uma prática pedagógica que possibilite ao aluno
aprendizagem significativa que desenvolva o aprender a: ser, conhecer, fazer e
a aprender.
Estudos contemporâneos nos remetem à ideia de que a avaliação é um
processo interativo de ação e reflexão, entre educadores e educandos, seguido
ou não de intencionalidade e que envolva juízo de valor. Nesse sentido, Joel
Martins (Apud Hoffman, 1977) afirma: “A avaliação é a reflexão transformadora
em ação”. Ação essa que nos impulsiona a novas reflexões. Reflexão
permanente do educador sobre sua realidade e acompanhamento passa a
passo do educando, na sua trajetória de construção do conhecimento.
A avaliação, portanto, deve ser entendida como ferramenta a serviço
da aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e sua
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constante qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar soluções
e decidir a melhor maneira de avaliar.

1. Prática

avaliativa:

procedimentos,

instrumentos

e

critérios de aprovação
A avaliação será contínua no decorrer do processo ensinoaprendizagem, cumprindo as funções pedagógico-didáticas, de diagnóstico, de
controle e considerando a relação mútua entre os aspectos quantitativos e
qualitativos.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a avaliação será formativa e
contínua por meio de Relatório Avaliativo – RAV do aluno, levando em
consideração o seu desenvolvimento biopsicossocial e cultural e suas
diferenças individuais. Serão utilizadas as Estratégias de avaliação para as
Anos iniciais e finais (segundo e terceiro ciclo) e Ensino Médio/Semestralidade
em conformidade com as diretrizes e documentos da Secretaria de Educação:
reagrupamentos, projeto interventivo, teste da psicogênese (apenas), trabalho
em grupo, observação geral de desempenho, atividades avaliativas, registros
reflexivos, autoavaliação, seminários e pesquisas, dever de casa.
Nos Anos finais do Ensino Fundamental (3º ciclo) e Ensino
Médio/semestralidade, a avaliação do educando observará o aproveitamento
da aprendizagem, acrescida dos aspectos de formação de caráter, atitudes e
habilidades, abrangendo a natureza qualitativa. O aluno também será avaliado
pelo seu desempenho escolar por meio de notas, que serão distribuídas da
seguinte forma: 30% de provas e testes, sendo que a avaliação bimestral
deverá contemplar questões objetivas e subjetivas (tipo A, B e C). Mais 20%
de prova interdisciplinar e contextualizada, 30% para atividades de naturezas
diversas como seminários, observação, entrevista, textos, simulados, auto
avaliação, trabalhos em grupos e individuais, 10% para a participação dos
alunos nas atividades e conduta escolar, 10% para o projeto gerador
desenvolvido a cada bimestre. O resultado da avaliação do aproveitamento
escolar será expresso em notas bimestrais e ao final do ano letivo em notas na
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escala de 00 (zero) a 10 (dez), sendo 5 (cinco) a nota mínima para aprovação
para o Ensino Médio.
A Instituição Educacional promove, periodicamente, a avaliação das
atividades programadas e do desenvolvimento do Currículo em Movimento,
com a participação da direção, professores, alunos e pais visando apurar a
produtividade do ensino-aprendizagem.
As atividades desenvolvidas em todos os componentes curriculares
privilegiarão a prática pedagógica contextualizada de forma a proporcionar
conhecimento significativo para os alunos.
A avaliação interdisciplinar será operacionalizada no dia a dia do aluno
de forma a possibilitar conhecimento necessário para melhorar a qualidade de
vida dos alunos e sua família e tornar-se um cidadão crítico e participativo na
sociedade.
O processo de avaliação em sua execução pode alcançar metas
através da contemplação de elementos de todos os componentes curriculares,
sendo a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade eixos norteadores do
Currículo

1.1.

Intervenções Pedagógicas

Cabe a Instituição Educacional oferecer meios para que a
aprendizagem ocorra efetivamente, levando-se em conta alguns aspectos
sociais e afetivos dos alunos, criando mecanismos para que esse atendimento
ocorra de forma diversificada. Entre as estratégias adotadas, destacam-se:
● Atendimento individualizado com aulas de reforço em turno
contrário;
● Equipe pedagógica e sala de recursos propiciada pela
Secretaria de Educação;
● Projeto Interventivo;
● Café da manhã para os alunos do turno matutino.

1.2. Projeto Interventivo – Recuperação continua
A política pedagógica da SEDF visa assegurar a recuperação para
garantir a aprendizagem e ressalta a disponibilidade que deve haver por parte
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da escola e dos educadores aos alunos que por algum motivo não aprenderam
o que foi explicado.
A recuperação processual não será apenas a verificação da
aprendizagem. Será desenvolvida paralelamente, ao longo do processo ensinoaprendizagem, por meio de aulas lúdicas e periodicamente com projetos
interventivos para assegurar a qualidade dos conteúdos. O projeto visa
subsidiar os professores com procedimentos significativos a serem trabalhados
em sala de aula, nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental de 09 anos,
atendendo de forma individualizada os alunos que apresentarem dificuldades
na escrita, leitura, interpretação de textos, interpretação de situações
problemas, cálculo e raciocínio lógico. Será aplicado sempre que for verificado,
durante o processo, desempenho insatisfatório em algum componente
curricular/atividades.
A avaliação visa oportunizar e garantir a continuidade de estudos aos
alunos do Ensino Fundamental (anos finais) reprovados em até dois
componentes curriculares, da Base Nacional Comum, será ofertada a
Dependência de Estudos, conforme Lei 2.686/01-DF, que dispõe sobre a
classificação de alunos mediante promoção nas séries ou etapas do nível
escolar “educação básica” dos estabelecimentos de ensino da rede pública do
Distrito Federal. Devido às peculiaridades da região, localizada em zona rural,
a dependência será ministrada de forma indireta, sob a responsabilidade da
família, devendo o aluno comparecer à escola somente para receber e entregar
as atividades e sanar as dúvidas com os professores responsáveis, garantindo
assim a pedagogia da alternância - Caracterizando ser uma “Escola do
Campo”.

2. Conselho de Classe
O Conselho de Classe, planejado e executado na perspectiva da
avaliação formativa, é – ao mesmo tempo – espaço de planejamento,
organização, avaliação e retomada do Projeto Político Pedagógico da Escola. É
a instância em que se encontram e podem entrelaçar-se os três níveis da
avaliação: aprendizagem, institucional e redes ou em larga escala, sendo um
momento privilegiado para a auto avaliação da escola (LIMA, 2012).
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O Conselho de Classe é composto por direção, equipe, professores,
alunos, coordenadores e responsáveis pelos estudantes.

A comunidade

escolar é convidada a participar dos Conselhos de Classe; nesse momento,
realiza-se a análise do desempenho do estudante durante o bimestre, com o
objetivo de identificar e avaliar o que o estudante aprendeu e o que ainda
precisa aprender, promovendo reflexões sobre ações a serem desenvolvidas
como projetos interventivos e outras estratégias previstas nas Diretrizes de
Avaliação Educacional (2014- 2016) para garantir a continuidade e qualidade
da aprendizagem.
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VIII.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO
POLÍTICO-PEDAGÓGICO
Este documento será tema de estudo na Semana Pedagógica no início

de cada semestre, no entanto ele poderá ser modificado de acordo com a
avaliação da comunidade escolar, pois não se caracteriza como um documento
pronto e acabado, pois a realidade da escola é dinâmica, sempre sujeita às
necessidades atuais. Levando em conta a importância desse documento que
retrata o levantamento das contribuições dos envolvidos neste processo,
consideramos as possibilidades de ajustes mediante as orientações e normas
das políticas públicas educacionais em construção.
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