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1.

APRESENTAÇÃO

Para a revisitação a Proposta Pedagógica, utilizamos a semana pedagógica de 2020, de forma que todos pudéssemos debater
e refletir sobre a aplicação do 3º Ciclo para as Aprendizagens e as alterações a serem feitas neste documento. Nesse sentido,
contamos com o apoio dos professores que vivenciaram etapas importantes na escola. Essa construção permitiu um resgate histórico
extremamente valoroso para a nossa Proposta Pedagógica.
Com a parte histórica já desenvolvida foi possível partir para a elaboração de um diagnóstico atual da realidade escolar. Esse
diagnóstico se deu tanto na esfera docente, com os professores relatando suas percepções a respeito das características sociais,
econômicas e culturais da comunidade, como na esfera discente, com o preenchimento de questionários e elaboração de redações e
desenhos que retrataram a visão dos alunos sobre sua escola.
Delineados esses perfis, passamos a questionar o papel social da escola na comunidade, fazendo com que o grupo expusesse
sua compreensão deste papel. Essa visão foi repassada à comunidade, que, por sua vez, nos apresentou sua devolutiva sobre a
importância da escola em seu contexto social.
Como segmento dessas discussões, foram levantadas, pelo corpo docente e equipe gestora, as concepções teóricas que
fundamentam as práticas administrativas e pedagógicas. Essas concepções foram definidas tanto a partir da prática corrente adotada,
como também baseadas no ideal de prática educativa que visamos.
Nessa perspectiva, foram discutidas questões como a organização do trabalho pedagógico, as concepções, práticas e
estratégias de avaliação, além da Organização Curricular, que foi especialmente debatida e reelaborada em um dia de encontro
pedagógico, no qual os professores de todos os componentes curriculares se dedicaram a ler os cadernos do currículo – pressupostos
teóricos (SEEDF, 2014) e adequá-los à nossa realidade social.
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Como contamos com dois segmentos, estabeleceu-se um plano de ação dividido em dois momentos diferentes: o segmento do
turno noturno, da Educação de Jovens e Adultos e o segmento do turno diurno, do Ensino Fundamental Anos Finais. Com essa divisão
de frentes de trabalho, procurou-se abranger pontos de atuação convergentes e especificar aqueles que se diferenciam.
Todos os momentos de reflexão citados acima contribuíram de forma significativa não só para uma organização teórica da
prática pedagógica exercida na escola, mas também para repensarmos e valorizarmos o papel desta no contexto social, econômico e
cultural da comunidade.
Deste modo, também torna-se necessário frisar o quão importante será o esclarecimento da comunidade sobre esse papel.
Pretendemos realizar uma apresentação detalhada deste projeto à comunidade pois acreditamos que a partir desse esclarecimento ela
será capaz de agir com mais propriedade diante das questões apresentadas pelo contexto escolar.
Por fim, acredita-se que através do embasamento teórico aqui fornecido, e dos planos aqui traçados, a equipe gestora, o corpo
docente, o corpo discente, funcionários e pais/responsáveis convivam em uma escola de qualidade voltada para o povo.
É do conhecimento de todos que o grande desafio colocado nos dias de hoje é ter uma escola que receba a todos, e que as
pessoas chegando a ela, dela gostem e lá permaneçam efetivamente, formando-se no sentido humano, pleno, e se instruam, se
apropriem dos saberes e conhecimentos promovidos no ambiente escolar e façam efetivamente parte de todas as atividades e projetos,
construindo assim, um ambiente escolar favorável a todos.
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA
O Centro de Ensino Fundamental 01 foi a primeira e, durante muitos anos, única escola do Paranoá. Ela estava localizada no
lugar conhecido então como Paranoá Velho, quando houve a remarcação espacial do Paranoá ela foi transferida para o local onde se
encontra atualmente: quadra 03, área especial 06. A escola também contava com outro nome no início, era o Centro Educacional 01 do
Paranoá. A cidade já era reconhecida como região administrativa desde 1964, no entanto, sua área só foi delimitada e definida em 25
de outubro de 1989. Assim, no espaço que conhecemos como o atual Paranoá só havia algumas casas espalhadas ao largo da
Avenida.
A escola estava inserida nesse contexto social precário e continuou assim durante muitos anos. Seu espaço alocava turmas de
Ensino Fundamental e Médio, num total de quatro mil alunos. A estrutura da escola era dividida em três alas sem muro. A primeira ala,
que abrigava alunos de 5ª e 6ª séries era feita de maderite e não possuía janelas. A segunda, abrigava alunos de 7ª e 8ª séries e a
terceira, o Ensino Médio. A escola também funcionava no noturno com turmas de 6ª, 7ª, 8ª e Ensino Médio.
No interior da escola, a rotina era exercida com inúmeros problemas. Na sala dos professores, por exemplo, o banco era feito de
tijolo ferrado e, dentro desse tijolo, corriam à livre vontade muitos ratos. Os pisos das salas eram de terra batida, cada sala abrigava, no
mínimo, 50 alunos, desse modo, eles tinham que dividir as cadeiras. Os cadernos eram apoiados nos joelhos, pois a escola não contava
com mesas. Os alunos só dispunham de um banheiro sem rede de esgoto, que era dividido por um madeirite para meninas e meninos.
Os alunos furavam à caneta esse madeirite para espiar as alunas e os professores acabavam remediando colocando folhas de papel
para cobrir os buracos.
Todos trabalharam muito para que se conquistasse alguma dignidade naquele espaço. As aulas de PIL (Prática Integrada do
Lar) eram aproveitadas para desenvolver atividades que beneficiavam os próprios alunos, tais como a criação de uma horta e de um
pomar, de onde provinham os alimentos necessários para o lanche da escola. Doce de mamão, doce de coco ralado, pizza e bolo
faziam parte do cardápio graças a essa iniciativa.
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Embora o espaço fosse precário, a escola sempre celebrava as datas comemorativas com a ajuda dos pais e professores. Em
especial, se realizava a formatura. Era preparado um local com lona preta ao qual todos compareciam vestidos a caráter para prestigiar
essa importante etapa na vida dos alunos.
Durante todo esse período de precariedade sempre se lutou para que a escola fosse reconstruída.
Houve nesse período uma turma de 8ª série, a 8ª B, que se destacou por um feito impressionante. Essa turma ficou sem sala
durante o período letivo, pois a sala que seria destinada a eles não podia ser ocupada devido ao mau cheiro de mofo e cal advindos
pelo fato de ela ter sido por muito tempo um depósito. Desse modo, as aulas a esses alunos foram dadas embaixo de uma árvore, com
um maderite servindo de quadro-negro. Por essa época, houve um concurso de redação, promovido pelo Fórum do Paranoá, no qual os
alunos dessa turma se inscreveram e lograram o feito de ganhar os três primeiros lugares. Esses alunos mostraram que apesar das
adversidades é possível escrever um belo destino. Muitos deles fizeram o Ensino Médio e se formaram no Ensino Superior.
No final de 1998 o Ensino Médio mudou de lugar e o Centro Educacional 01 manteve apenas o Ensino Fundamental.
Em 1999 a estrutura da escola ainda era de maderite e havia muitos buracos nas divisões da maioria das salas, a comunicação
era feita, muitas vezes, por meio desses buracos. A escola ficou defasada com a mudança do Ensino Médio, pois muito do que
compunha sua estrutura foi levado para lá.
Por essa época também foi criada a aceleração. O Centro Educacional 01 foi um dos redutos de recepção desse novo
projeto, que acolhia 3000 alunos de 5ª a 8ª séries.
Nesse mesmo ano foi construído o muro da escola, entretanto era um muro de apenas 1 metro de altura, o que viabilizava o
trânsito de pessoas estranhas e drogas no ambiente escolar. O mato também tomava conta dos arredores da escola, o que facilitava a
ocorrência de crimes na região. Era uma época de muita insegurança e temor. A escola não estava inserida na comunidade e a
indisciplina se tornou um problema fora de controle.
No entanto, nesse período, a escola contava com uma equipe de professores muito corajosa e dedicada. Todos davam o seu
máximo e não se abalavam diante das adversidades estruturais e emocionais oferecidas. Foi com esse espírito de luta que a equipe da
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escola, pais e alunos programaram uma manifestação pública, com a participação da imprensa e do Sinpro, para registrar sua
indignação com a situação precária da escola.
O resultado dessa manifestação foi a interdição do prédio pela Defesa Civil e a interrupção das atividades escolares para a
reconstrução da escola. A partir de então, a Secretaria de Educação do Distrito Federal realocou os alunos no Centro de Ensino
Fundamental 07, que fica na 912 norte.
Essa fase também foi muito complicada, pois os alunos eram transportados diariamente em 11 ônibus que saiam do Itapoã,
então uma invasão que crescia desordenadamente. Os alunos ficaram nesta escola durante o primeiro semestre de 2002. No segundo
semestre, eles foram transferidos para a Escola Normal de Brasília.
Como havia muito preconceito em relação aos alunos, os professores se reuniram e decidiram que se não voltassem ao prédio
do Paranoá até o dia 1º de abril de 2003, eles não dariam mais aula. Dessa forma, a estrutura atual da escola foi inaugurada em junho
de 2003. No entanto, a comunidade escolar acredita que a atual estrutura ainda necessita de muitas melhorias, tais como, ventilação,
rampas de acesso aos portadores de necessidades especiais, elevador, arborização, cobertura de acesso ao bloco para proteção nos
dias de chuva, vaporizadores e colocação de brises nas janelas do bloco principal.
A escola conta com um prédio principal, composto de dois andares, em cada andar salas de aulas e dois banheiros. Ligados por
prédio lateral onde se encontram a secretaria, a sala de direção, a sala do SOE, a sala de Professores, a sala de Coordenação, a sala
de Múltiplas funções e dois banheiros (professores)
Um prédio em anexo com 2 laboratórios (Artes e Ciências) e salas para o uso de alunos das Altas Habilidades e do Mais
educação.
Coligado à Biblioteca e cozinha.
Área externa com quadra de esportes aberta e fechada.
Estacionamento fechado.
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

FIGURA I Paranoá – Imagem da CODEPLAN – RELATÓRIO DE 2019 (ilustrativo)
http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/03/Parano
%C3%A1.pdf
Acesso em: 23/04/2020

3.1 HISTÓRICO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA PARANOÁ – RA VII
Unidade de Planejamento Territorial (UPT) Leste6 O Plano Diretor, nos termos dados pela Constituição Federal e pelo Estatuto
da Cidade, é peça chave para o enfrentamento da desigualdade socioterritorial, quando elaborado e implementado de forma eficaz. É
um processo dinâmico e uma ferramenta útil para planejar o futuro da cidade. No Distrito Federal, este instrumento é o Plano Diretor de
Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, instituído pela Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009 e atualizado por
meio da Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012. Como Plano Diretor, o PDOT tem como função ordenar o crescimento da
cidade, na medida em que reconhece as áreas com aptidão à urbanização a partir de características como potencial de adensamento,
necessidade de preservação ambiental e suscetibilidade a desastres naturais. Também deve ser capaz de orientar a aplicação dos
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recursos públicos, de modo a priorizar investimentos estruturantes. Para melhor ordenamento e gestão do território, o PDOT estabelece
7 Unidades de Planejamento Territorial – UPT. Estas constituem subdivisões territoriais que agregam Regiões Administrativas - RA
contíguas. A Região Administrativa Paranoá – RA VII está inserida na Unidade de Planejamento Territorial Leste – UPT Leste (Figura 2).

Figura 2: Unidades de Planejamento Territorial com
destaque para as RA que compõem a UPT Leste

As principais características da UPT Leste, composta pelas RA do Paranoá, São Sebastião, Jardim Botânico e Itapoã, são:
• Possui um dos menores contingentes populacionais dentre as UPTs, com 278.232 habitantes, correspondendo a 9,61% do
total do DF e é a segunda UPT mais extensa, com 1.264,18 km², 21,97% da área total do DF. Se somada à UPT Norte, que lhe é
contígua, ocupam mais que 50% da área do DF;
• Todas as suas RAs surgiram de forma não planejada, na porção leste do DF, inicialmente não prevista para expansão urbana
(Bacia hidrográfica do São Bartolomeu);
• 73,66% da sua mancha urbana são áreas de regularização;
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• As características não favoráveis à ocupação urbana da UPT Leste, em função da sensibilidade ambiental do seu território,
contrastam-se com a grande quantidade de área potencialmente urbanizável7 (80,15% da sua macrozona urbana).
• São Sebastião é uma das RAs com maior densidade urbana do DF, enquanto Jardim Botânico tem densidade urbana entre as
mais baixas do DF;
• As diferenças morfológicas também espelham as diferenças de renda na UPT Leste. Enquanto Jardim Botânico está no grupo
alta renda, São Sebastião, Paranoá e Itapoã, estão no grupo de média-baixa renda.
3.2 Histórico do Paranoá
A ocupação urbana da área onde se situa a UPT Leste teve início antes da inauguração de Brasília, com a chegada, em janeiro
de 1957, dos primeiros trabalhadores para a construção da Barragem do Paranoá, dando origem à vila de mesmo nome que se
desenvolveu no entorno daquela obra. Antes do início das obras da barragem, haviam na região, pequenas ocupações de produtores
agrícolas como o Curral Queimado, Quebrada dos Néri, Quebrada dos Guimarães, Sobradinho dos Mellos, Buriti Vermelho e Jardim.
Após a inauguração de Brasília, em 1960, os pioneiros permaneceram no local, devido à necessidade de conclusão das obras da usina
hidrelétrica. Naquela época, o acampamento de operários denominado Vila Paranoá já abrigava cerca de 3 mil moradores, em 800
barracos assentados ao norte da Barragem. Em 1980, a população da Vila Paranoá já aparecia como a maior área de ocupação
espontânea no DF, com 25 mil habitantes. A Região Administrativa do Paranoá – RA VII foi criada em 10 de dezembro de 1964 pela Lei
nº 4.545, que dividiu o DF em 8 Regiões Administrativas. Em 1988, o Governo do Distrito Federal – GDF permitiu a fixação da Vila
Paranoá, por meio do Decreto nº 11.208/88. Entretanto, o EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental
desaconselhou a ocupação urbana abaixo da cota 1.100m, por fatores geomorfológicos que dificultam a execução de redes de
esgotamento sanitário e drenagem pluvial. A locação da Vila foi, então, ajustada para local com solo mais adequado, a montante da
ocupação existente. O projeto urbanístico foi desenvolvido em 1989, pela equipe do Departamento de Urbanismo/DeU, do GDF, no
âmbito do Programa de Assentamento Habitacional do DF, que permitiu a distribuição de lotes semiurbanizados, com área de 125 m²,

12

pelo sistema de Concessão de Uso. Em 25 de outubro de 1989, com a edição do Decreto nº 49, foi criada a Cidade Satélite do Paranoá
e, em 25 de novembro do mesmo ano, o Decreto nº 11.921 estabeleceu os limites da Região Administrativa do Paranoá – RA VII. Após
a fixação do Paranoá, a área do antigo acampamento tornou-se um parque ecológico, criado pela Lei nº 1.438, de 21 de maio de 1997,
denominado Parque Vivencial do Paranoá, que possui uma reserva verde de 42 hectares.
Dessa forma, o Parque Vivencial do Paranoá tornou-se um marco histórico para a memória daquele núcleo pioneiro. Sua
preservação e valorização, como testemunho da construção de Brasília, foi uma reivindicação da própria comunidade que reside no
local. Além do Parque, foram preservadas estruturas como a antiga caixa d’água e a escadaria da Igreja São Geraldo, que havia sido
construída em 1957 e acabou desabando em 2003, devido ao seu avançado estado de degradação.
3.3. POPULAÇÃO URBANA
A PDAD 2018 aponta que a população urbana da RA Paranoá era de 65.533 pessoas, sendo 52,1% do sexo feminino. A idade
média era de 29,5 anos. A pirâmide etária, apresentada na Figura 3, traz a distribuição da população por faixas de idade e por sexo.
Para entender como as pessoas estão organizadas dentro dos domicílios, foram criados os seguintes arranjos: unipessoal;
monoparental feminino; casais sem filhos; casais com um filho; casais com dois filhos; casais com três ou mais filhos; e outros perfis.
Para essas classificações, observou-se que o arranjo “monoparental (feminino)” foi o mais observado, em 25,8% dos domicílios. Figura
4: Distribuição da população por faixas de idade e sexo, Paranoá, Distrito Federal, 2018
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Figura 3 - Distribuição da população por faixas de idade e sexo,
Paranoá, Distrito Federal, 2018

Figura 4: Distribuição da população por arranjos domiciliares,
Paranoá, Distrito Federal, 2018
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No que diz respeito à raça/cor da pele, verificou-se que a resposta mais comum foi parda, para 53,2% dos moradores (Figura 6).
Sobre o estado civil, 59,7% da população com 14 anos ou mais de idade se declararam solteiros (Figura 7).

Figura 5: Distribuição da população por sexo, Paranoá, Distrito Federal,
2018

Figura 6: Distribuição da população por raça/cor da pele, Paranoá,
Distrito Federal, 2018.
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Figura 7: Distribuição da população por estado civil
(14 anos ou mais), Paranoá, Distrito Federal, 2018

Quanto à origem dos moradores, 61,2% informaram ter nascido no próprio DF (Figura 10). Para os que não nasceram no DF, o
estado mais reportado foi Bahia, segundo 15,9% dos entrevistados (Figura 11). Sobre aqueles que vieram para o DF ou que deixaram o
território, mas retornaram posteriormente, foi questionada a motivação que os levou a fazer isso. Para 37,8% dos chefes dos domicílios,
acompanhar parentes ou reunião familiar foi a principal razão da movimentação.
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Figura 10: Percentual de pessoas que nasceram no DF, Paranoá DF.

11: Distribuição segundo o estado de nascimento das
pessoas que vieram de fora do Distrito Federal, 2018.

A PDAD 2018 levantou informações sobre pessoas com deficiência. No que diz respeito à visão, 80,1% declararam “nenhuma
dificuldade” para enxergar (Figura 12). Quanto à audição, 97,8% declararam “nenhuma dificuldade” para escutar. Já para a locomoção,
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95,7% informaram “nenhuma dificuldade” para caminhar ou subir degraus. Por fim, 97,8% reportaram não ter deficiência
mental/intelectual.

Figura 12: Distribuição da população segundo grau de dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus e deficiência mental,
Paranoá, Distrito Federal, 2018.
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3.4. ESCOLARIDADE
Sobre a escolaridade, 96,4% dos moradores com cinco anos ou mais de idade declararam saber ler e escrever (Figura 14) as
pessoas entre 4 e 24 anos, 63,5% reportaram frequentar escola pública (Figura 13). A frequência escolar, por faixa de idades, é
apresentada na Figura 13. Entre aqueles que frequentavam escola, 66,7% estudavam na RA Paranoá, figura 15. O principal meio de
transporte declarado foi a pé para 40,7% dos respondentes (Figura 16). O tempo gasto mais reportado foi até 15 minutos para 45,2%
dos moradores.
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Figura 13: Distribuição da frequência escolar da população entre 4 e 24 anos, Paranoá, Distrito Federal, 2018

Figura 14: Percentual da população com cinco anos ou mais de idade que declararam
saber ler e escrever, Paranoá, Distrito Federal, 2018
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Figura 15: Distribuição da Região Administrativa/Município onde a
escola em que estudam está situada, Paranoá, Distrito Federal, 2018

Figura

16: Distribuição

do

principal

meio

de

transporte da casa até a escola, Paranoá, Distrito
Federal, 2018
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Figura 17: Distribuição da frequência escolar por faixas de idade, Paranoá, Distrito Federal, 2018
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Por fim, no que diz respeito à escolaridade das pessoas com 25 anos ou mais, 33,8% declararam ter o ensino médio completo
(Figura 18)

Figura 18: Distribuição da escolaridade da população com 25 anos ou mais, Paranoá, Distrito Federal, 2018
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3.5. TRABALHO E RENDIMENTOS
Considerando as pessoas com 14 anos ou mais, 52,4% estavam ocupadas (26.631 pessoas). Tendo como referência 30 últimos
dias de pesquisa. Uma questão relevante para a parcela da população que não trabalha e nem estuda, entre (18 e 29 anos) contam
36% 5.325 jovens.
Para os ocupados, 26% trabalham no Paranoá, 36,5% no Plano Piloto e 37,4% em outros locais. Exercendo a função de
empregados. Em: Indústrias 7,8%, comércio 20,1% e serviços 71,1%.
Sobre a formalização dos trabalhadores, 56% tem a carteira de trabalho assinada. 69,2% declaram fazer contribuição ao INSS.
No deslocamento para o trabalho, 60,6% utilizam ônibus.
Média salarial

Figura 19: Distribuição do rendimento bruto do trabalho
principal por faixas de salário mínimo, Paranoá, Distrito
Federal, 2018
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3.6. MORADIAS.
Foram observados os domicílios particulares, média de 19.083 unidades, com mais ou menos 3,4 moradores por domicílio.
65,2% em casas e 31,5% em apartamentos. Com 63,9% regularizado.

Figura 20: Distribuição do rendimento domiciliar por faixas de saláriomínimo, Paranoá, Distrito Federal, 2018.

Figura

21:

Distribuição

dos

domicílios

ocupados

regularização do lote, Paranoá, Distrito Federal, 2018

segundo

a
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Abastecimento de água pela CAESB 99,1%. Com rede de Saneamento básico. Energia elétrica pela CEB 100%. Com coleta de
lixo, adequadas.
Serviços por assinatura 25,5%.
Figura 22: Inventário de bens duráveis dos domicílios,
Paranoá, Distrito Federal, 2018

Figura 23: Inventário de bens duráveis dos domicílios (Continuação),
Paranoá, Distrito Federal, 2018
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No que diz respeito ao acesso à internet: 52,8% declararam se conectar por meio próprio pelas redes 3G ou 4G; 57,5%
informaram ter acesso por meio de banda larga própria, com 6,4% fazendo por meio de outra pessoa.

Figura 24: Modalidades de acesso à internet no domicílio,
Paranoá, Distrito Federal, 2018

Tabela 25: População por faixa etária e sexo, Paranoá, Distrito
Federal, 2018
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4. FUNÇÃO SOCIAL
Desde os tempos mais remotos, os seres humanos já transmitiam o seu conhecimento através das gerações. Pinturas
rupestres, gestos, danças e narrações foram algumas das formas utilizadas para essa transmissão. Com as mudanças da vida em
sociedade, e, consequentemente, do próprio homem, os processos de transmissão de conhecimento se institucionalizaram de modo a
garantir a funcionalidade das novas ordens sociais estabelecidas, nesse novo contexto, a organização escolar se faz presente para
suprir a necessidade de que o homem se torne um sujeito histórico, capaz de transformar a sua realidade por meio da aquisição
sistemática e posterior socialização do conhecimento humano produzido.
Nesse sentido, pode-se dizer que a escola exerce um papel fundamental tanto para a propagação do conhecimento, quanto
para o redimensionamento do processo de ensino-aprendizagem. Em suma, a escola organiza, transforma e redimensiona o
conhecimento humano numa troca constante com a comunidade na qual se insere.
A partir dessa troca, a escola deve tornar-se capaz de formar em seus alunos a capacidade de compreensão e transformação
da realidade na qual se inserem econômica, social e politicamente, ou seja, ela deve torná-los cidadãos aptos a contribuir para a
construção de uma sociedade mais equânime nos mais variados âmbitos.
Torna-se necessário reconhecer que a escola tem um papel social que vai além da simples transmissão do conhecimento. Ela
deve formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos e conscientes de seus direitos e deveres. O espaço escolar também deve propiciar
aos estudantes ferramentas que viabilizem uma aprendizagem constante, que favoreça sua participação em relações sociais cada vez
mais amplas, e possibilite a leitura e interpretação das informações que hoje são amplamente divulgadas, dotando-o da capacidade de
buscá-las segundo as exigências de seu campo profissional ou de acordo com as necessidades de desenvolvimento social e individual,
ou seja, o espaço escolar deve visar uma preparação sólida tanto para a inserção no mercado de trabalho quanto para uma intervenção
crítica e consciente na vida pública.

28

A vida escolar deve permitir que o indivíduo transite entre as infinitas possibilidades, no decorrer de sua existência, de maneira
profícua, além disso, é necessário que ele possua uma formação cidadã que o permita fazer escolhas em prol do bem comum. Assim, a
escola também tem um papel importante na transmissão e promoção de valores, que visem a harmonia, a justiça e o bem-estar comum.
Esses valores devem fazer parte de um aprendizado permanente, para que disso decorram os desdobramentos sociais,
políticos e econômicos necessários à vida em sociedade. Além dos valores, há algumas atitudes e compromissos de suma importância
que precisam ser trabalhados; solidariedade, cooperação, responsabilidade, respeito às diferenças culturais, étnicas e de gênero,
repúdio a qualquer forma de discriminação e preconceito são alguns deles.
É necessário frisar que a atuação do professor deve ser clara com relação aos valores, atitudes e compromissos nela inseridos.
Isso será um fator determinante no processo de transmissão para os alunos, pois, por meio dos exemplos, eles compreenderão que a
escola é um espaço de vivência para tais comportamentos. Nesse sentido, é preciso que os professores trabalhem com metodologias
participativas, que problematizem os conteúdos e estimulem os alunos a pensar, questionar, colocar suas opiniões, divergências e
dúvidas, assim como trocar informações com o grupo de colegas, defendendo e argumentando sobre seus pontos de vista.
De certo modo, poderíamos classificar as considerações feitas acima como concernentes ao contexto escolar em um âmbito
micro social. No entanto, contamos com outras questões sociais que estão diretamente atreladas a decisões políticas de órgãos
governamentais. A democratização, universalização e combate à evasão escolar são algumas delas. Faz-se necessário que a
sociedade civil esteja mais envolvida com essas questões, de modo que seja capaz de cobrar do Estado um compromisso legítimo com
a superação destes problemas, e, consequentemente, com o funcionamento adequado das instituições de ensino no país.
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5. PRINCÍPIOS
5.1 – Princípios da Educação Integral
A ideia de formação total/integral dos sujeitos não é tão recente e no Brasil é preconizada no Artigo 205 da Constituição Federal
de 1988 e no Artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, que mencionam o pleno desenvolvimento da pessoa e
do educando, respectivamente. Por sua vez, a meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE), estabelece que no período de 2014 a
2024 o país deve oferecer Educação Integral em pelo menos 50% das escolas públicas, de modo a atender a 25% dos alunos da
Educação Básica.
5.2 INTEGRALIDADE
Quando se fala sobre a Educação Integral, por vezes recai no equívoco de associá-la ao ensino o dia inteiro na escola. Mas o
conceito vai além, é uma nova forma de pensar o que ensinar aos alunos, abordando assim as diversas esferas do ser humano.
Aprofundando no conhecimento em outras áreas da vida. Num desenvolvimento dos estudantes no âmbito físico, emocional,
psicológico, familiar e outros. Uma forma mais humanizada, na construção de uma sociedade mais equilibrada, justa e igualitária.
O programa “Mais Educação”, do Ministério da Educação (MEC), quer ampliar a quantidade de escolas e alunos envolvidos
nessa modalidade de educação. O projeto tem o objetivo de aumentar tanto a jornada escolar quanto a organização do currículo nos
moldes da educação integral.
A implantação da Educação Integral no CEF 01, se mostrou um desafio. Há mais ou menos uma década desde a primeira
tentativa, a cada ano sob os cuidados de um coordenador designado para tal fim, vem tentando aprimorar e despertar nos alunos,
outras habilidades e maior envolvimento com saberes múltiplos e fundamentais para o desenvolvimento numa esfera mais ampla, não
somente conteudista mas também de relacionamentos e integração com espaço escola, e nas negociações próprias das relações
sociais.
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Um exemplo seria que em 2017 houve parceria com a professora de artes, para a tradicional Festa Junina do CEF 01, a busca da
valorização do folclore nacional, homenageando o rei do Baião Luiz Gonzaga, com a dança do Boi Bumbá (Figura 9.1.1). Resgatando
assim a identidade nacional e o sentimento de pertencimento. Em 2018, a ênfase foi ao Carimbó (Figura 9.1.2) para a Festa Junina e
para o Dia da Consciência Negra a dança do Maculelê (Figura 9.1.3). Com a ajuda de parceiros da escola, conseguimos aulas de balé,
vários professores participaram e se envolveram em projetos nos horários contrários aos de regência. Professoras de Artes que
trabalharam com o tema: Empreendedorismo. Ensinaram a fazer sabonetes artesanais (Figura 9.1.4).
Estas iniciativas, são uma tentativa da equipe gestora em ampliar o aprendizado do aluno e mobilizar e envolver professores para
alcançar qualidade no aprendizado num todo.

Figura 26 – Festa Junina com apresentação do Boi Bumbá.
Música: Boi Bumbá – Luiz Gonzaga.

Figura 27 – Festa Junina 2018 – Carimbó.
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Figura 28 - Maculelê

Figura 29 – Oficina de sabonete artesanal
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5.3 INTERSETORIALIZAÇÃO
Carlos Rodrigues Brandão, em entrevista concedida ao Programa Salto para o Futuro, no documentário Cultura popular e
educação (2007), que se encontra disponível na íntegra na página do programa, apresenta uma perspectiva instigante de se pensar o
potencial educativo das cidades.
“A ideia é de uma cidade educadora, de fazer com que todo o bairro, toda pequena cidade, e até mesmo uma grande cidade, se
transformem num múltiplo, polissêmico lugar de experiências e de intertrocas de saberes, de valores, de experiências de vida, de
culturas, de culturas populares. E fazer com que a escola (...) se transforme num centro irradiador de cultura em diálogo constante com
a comunidade”.
Em nossas práticas, conforme foi apresentado no histórico, conhecer a comunidade, suas necessidades para então proporcionar
conhecimentos que sejam significativos, partindo da realidade de nossa comunidade, entender sua formação, buscar valores pessoais,
para em posse disso levar nossos educandos ao sentimento de pertencimento e valorização de sua identidade. Com Projetos que os
insere e valorize sua identidade cultural, num forte sentimento de pertencimento.
5.4 TRANSVERSALIDADE.
As diversas disciplinas não podem estar segmentadas, e sim, apresentar ao educando suas diversas possibilidades de leituras
em cada tema, em cada disciplina, cada qual com suas características próprias, mas, ao mesmo tempo, elas atravessam uma nas
outras para gerar conhecimento amplo.
Pensar projetos, onde os educadores buscam formas de conversar entre suas disciplinas, amplia a visão do aluno. Como é o
Projeto do Dia da Consciência Negra (Figura 9.3.1) e o Projeto Diversidade Cultural – Folclore brasileiro e Halloween. (Figura 9.3.2)
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Figura 30 – Projeto Dia da Consciência Negra.
Confecção de brincos Afro.

Figura 31 – Hallowen. Pintura de rosto.

5.5 DIÁLOGO ESCOLA E COMUNIDADE
No contexto da Educação Integral, a gestão democrática é imprescindível para garantir que o processo educativo esteja de fato
orientado pelo contexto, interesses e necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Nas escolas, a gestão democrática
está garantida por lei e prevê que a Proposta Pedagógica de cada unidade de ensino seja construído e acompanhado com a
participação ativa comunidade (alunos, educadores, famílias e comunidade). Para isso é fundamental o diálogo permanente e que o
acompanhamento das ações e resultados das escolas seja feito coletivamente por todos e todas.
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5.6 TERRITORIALIDADE
Para a Educação Integral, o território pode ter seu papel educativo definido a partir de quatro dimensões:


Contexto: o território é contexto. Como tal, ele expressa as identidades, a cultura, as condições de vida e a história das pessoas.

Por isso a construção de vínculos entre educadores e alunos e a pertinência do projeto pedagógico (condições essenciais para a
aprendizagem e o desenvolvimento) dependem do reconhecimento e da integração da questão territorial;


Participação: a gestão democrática só se realiza na integração com o território já que a participação efetiva das famílias e da

comunidade depende de que as pessoas se sintam reconhecidas e parte do projeto educativo;


Conhecimento: o território, seja ele qual for, é rico em interações significativas em estado potencial. Pessoas, saberes, recursos

diferenciados podem ser articulados ao itinerário formativo dos alunos enriquecendo seu repertório, garantindo novas aprendizagens,
ampliando seu olhar sobre o território e fortalecendo sua autonomia para estabelecer conexões possíveis para além das instituições;


Intersetorialidade: para que os alunos aprendam é necessário criar condições para a sua educabilidade. Ou seja, é fundamental

que condições dignas de vida e seus direitos estejam observados. Para isso, é importante contar com a interlocução permanente e com
o trabalho integrado a equipamentos e agentes de todos os setores que tiverem contribuições relevantes a dar ao desenvolvimento
integral das crianças e jovens (saúde, desenvolvimento social, cultura, esporte e lazer, etc).

5.7 TRABALHO EM REDE
A necessidade do trabalho em rede surgiu da ampla mobilização dos movimentos sociais no período de pós-Constituição de
1988, época em que a assistência social foi elevada à condição de política pública e regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS, 1993) e que os municípios tiveram o desafio de realizar as políticas públicas de proteção social para a infância e à
adolescência conforme prevê o ECA (1990).
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Para que isso aconteça de forma eficaz e compartilhada, é fundamental integrar todas as instâncias de articulação do poder
público e a sociedade civil: os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, os Conselhos Tutelares e os Fóruns.
É necessário garantir algumas condições para que o trabalho da rede integral de proteção se efetive nos territórios, a saber: a
integração das diversas políticas públicas para a promoção dos direitos das crianças e adolescentes; articulação de ações
governamentais e não governamentais; introduzir mecanismos de acompanhamento e avaliação das políticas implantadas e a qualidade
dos serviços e seus impactos nas famílias; mobilização da sociedade para a participação, intercâmbio e coordenação das ações a
serem desenvolvidas; o estabelecimento de ações interdisciplinares, melhorando os fluxos e potencializando o intercambio de
experiências e oportunidades (MEC/SECADI; UFRRJ, 2001).
A importância da integração das ações, por meio da rede integral de proteção da criança e adolescente é aqui reiterada: “A
integralidade da proteção prevista no ECA supõe que seja assegurado um conjunto de direitos: o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É
necessário, pois, que as diferentes políticas sociais estejam conectadas em torno de propósitos comuns, uma vez que, na ótica da
garantia de direitos, não há hierarquia entre elas. Assim, do ponto de vista jurídico, a proteção integral é o solo que reveste de
pertinência a gestão intersetorial nos tempos atuais”(Gouveia, 2009: 12).
5.8. PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS
Antes de elencar os princípios orientadores que elegemos para dar sustentação pedagógica ao trabalho realizado, é importante
ressaltar a concepção de ser humano e a concepção de educação que abraçamos em nossa escola. Dessa forma, responderemos
algumas questões fundamentais para quem se dedica à tarefa de educar: A quem educar? Para quê educar? Por que educar? Como
educar?
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Sabemos que a educação é um ato de intervenção no mundo, é intenção. Assim sendo, é pertinente que as instituições de
ensino, para que busquem atingir os fins que intencionam, explicitem suas ideias e propostas respondendo às perguntas acima.
Concepção de ser humano – ser histórico, portanto inacabado, crítico e criativo. Sujeito que aprende e ensina ao criar suas
próprias condições materiais e espirituais de existência. Transforma a realidade ao mesmo tempo em que por ela é transformado, por
meio das relações sociais, culturais e ambientais.
Concepção de educação – processo de aprendizagem e ensino que ultrapassa a mera reprodução de saberes, prontos e
acabados e favorece a produção e apropriação de conhecimentos. Possibilita o exercício da cidadania e o desenvolvimento da
consciência crítica.
Princípios Epistemológicos e referenciais teóricos – “é de fundamental importância a veiculação pela escola, do conhecimento
construído pela humanidade, materializado nas ciências e nas artes, não de uma forma descontextualizada, que priorize a acumulação
acrítica de conhecimentos, mas para permitir que as novas gerações se apropriem, sem a necessidade de refazer o processo, do
patrimônio da humanidade, isto é, daqueles elementos que a humanidade já produziu e elaborou” (Saviani – 1995). Nessa perspectiva,
ganham especial atenção os métodos, o desenvolvimento da consciência crítica, o diálogo entre saber erudito e saber popular e a
consciência do caráter provisório do conhecimento.
Embora entendamos ser importante privilegiar os conhecimentos científicos, nossa proposta não toma como ponto de partida,
na construção do currículo, os conteúdos das diversas áreas do conhecimento de forma isolada, atemporal e cristalizada, como na
educação tradicional e enciclopédica. Estes vêm atrelados às necessidades demandadas pela realidade existencial dos educandos. O
cidadão aprendente é tomado dentro do seu contexto e, nessa perspectiva, são as situações e exigências da vida social desses
indivíduos que mobilizarão suas estruturas cognitivas no sentido de demandar os conteúdos específicos de cada área do conhecimento.
Claro está que essas situações demandantes não dividem rigidamente a realidade em ciências e disciplinas, o que nos obriga a
promover, para dar conta do real, a integração entre as diversas áreas do conhecimento.
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Uma teoria que está incorporada aos nossos princípios norteadores é a Teoria da Aprendizagem Significativa. Para Ausubel
(1980), seu criador, ocorre aprendizagem significativa quando uma nova informação recebida “ancora-se” em subsunçores, isto é, em
conhecimentos relevantes existentes na estrutura cognitiva do aprendente. Dessa forma, novas ideias ou conceitos podem ser
aprendidos ou guardados de forma significativa se outras ideias e conceitos estiverem claros e disponíveis na estrutura cognitiva do
indivíduo.
A Aprendizagem Significativa é, portanto, aquela que produz significados claros e precisos para o educando, que provoca
relações entre os novos conceitos, e aqueles mais gerais (subsunçores) que ele traz em sua estrutura cognitiva. Há assim, uma
interação entre os conceitos prévios e as novas informações, os quais servem de ancoradouro para assimilar o novo, ao mesmo tempo
em que serve para transformá-los e expandi-los em função dessa ancoragem. Do contrário, teremos apenas a aprendizagem mecânica,
que, pela falta de subsunçores, ou seja, de um “material” prévio na estrutura cognitiva do aprendiz, se dá apenas no plano da memória e
é, por esse motivo, facilmente perdida, além de não produzir conhecimento significativo.
O conceito de Aprendizagem Significativa incorpora, além da dimensão cognitiva, a dimensão social e a dimensão desejante do
conhecimento. O enfoque de Novak, coautor da teoria, não restringiu a aprendizagem ao aspecto cognitivo, mas considerou também as
outras dimensões do conhecimento. Essa consideração leva à ampliação do conceito de aprendizagem significativa, pois mostra que
não basta que o conteúdo a ser aprendido tenha significado para quem se aprende, mas há que haver disposição para dar significado a
esse conteúdo. Para Moreira (1999), o significado psicológico surge com a transformação do conteúdo potencial em conteúdo
diferenciado para o indivíduo, que estabeleceu relações com ideias que já possuía. Essa perspectiva aproxima-se da psicologia
integradora de Wallon, que toma o sujeito da aprendizagem no seu pensar, sentir e agir.
É importante frisar que a Teoria da Aprendizagem Significativa mantém convergência com os princípios da pedagogia do
professor Paulo Freire, que propõe que os processos de ensino-aprendizagem tenham como ponto de partida (nunca chegada) o que o
educando já sabe. Concebendo-o não como uma tábula rasa, mas como um ser pensante, que já possui uma leitura de mundo e que,
ao mesmo tempo em que sofre a ação da sociedade em que vive, age também sobre ela. Esse conhecimento de mundo que o
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educando tem é o que possibilitará estabelecer diálogo com o novo conhecimento na tentativa de aprendê-lo. Em última instância,
funciona como subsunçor para ancorar o conhecimento a ser aprendido na escola. A pedagogia freireana, também não fica circunscrita
aos aspectos cognitivos da aprendizagem, mas dá igual relevância às dimensões motivacionais e sociais na aquisição do
conhecimento, dimensões essas que se materializam na esfera política, isto é, na práxis dos educadores e educados, sujeitos que têm
desejos e aspirações e que vivem em um mundo desigual.
O conhecimento, nessa perspectiva, adquire a função de ferramenta para que os sujeitos aprendentes, educador e educando,
transformem o mundo e para que, no momento mesmo em que estão aprendendo, utilizem os novos conhecimentos para melhorarem
as condições materiais e espirituais de suas existências, sem que fiquem condenados a acumular saberes vazios para serem usados
em um futuro que não se sabe quando virá. Trata-se, portanto, de uma pedagogia que possibilite aprender a conhecer, aprender a
fazer, aprender a viver juntos, enfim, propicia aprender a ser. Pensamos que essas aprendizagens que, por sinal, estão descritas no
relatório da Unesco sobre a Educação para o século XXI, devam ocorrer, não dentro de uma perspectiva apenas técnica e
economicista, o que seria amesquinhar o caráter humano da formação da pessoa (Freire 1979), mas principalmente dentro de uma
visão integradora, entendendo a educação e o ser humano nos aspectos cognitivo, na esfera do afeto e do desejo e em igual medida,
do social e político.
Ainda dentro dos princípios epistemológicos, nas várias vertentes do sócio construtivismo encontramos respostas para a nossa
concepção do conhecimento, para o conceito de aprendizagem, de avaliação, para a relação professor-aluno etc., como sintetizamos
abaixo:
a) A inteligência é um processo. A pessoa fica inteligente porque aprende.
b) A aprendizagem é contínua em todos os momentos da existência.
c) A escola incorpora o que vem das experiências fora dela.
d) A aprendizagem é essencialmente perpassada pelo outro, pelo grupo, pelo social.
e) Aprende-se resolvendo problemas.
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f) Aprende-se a partir do mergulho amplo nos elementos fundamentais de um problema.
g) O erro construtivo é parte do percurso da aprendizagem, o que o torna previsto, permitido e desejado.
h) Avalia-se para planejar a didática, no início e durante todo o processo de aprendizagem.
i) Pratica-se uma forma de intervenção democrática, atribuindo-se ao professor o papel de condutor e mediador das
aprendizagens dos alunos, embora ambos sejam sujeitos do ato do conhecimento.
j) O diálogo é utilizado como método no processo de aprendizagem.
Princípios Didáticos Pedagógicos – busca-se avançar no sentido de romper com o paradigma da educação tradicionalista.
Embora o discurso tenha mudado, nossa prática educativa ainda está muito influenciada pela educação clássica: a aprendizagem ainda
é concebida como atividade individual; ainda se cobram a memorização, pedaço a pedaço, de conteúdos descontextualizados e o erro,
momento necessário do processo de aprendizagem ainda é bastante reprimido.
Assim, quanto aos procedimentos a serem utilizados em sala de aula, elegemos aqueles que propiciem o aguçamento da
curiosidade; o estímulo ao diálogo e à observação; a utilização de práticas diversificadas; o diálogo problematizador, que se dá por meio
da proposição de desafios ou de situações-problema aos educandos para que avancem em seu processo de construção do
conhecimento; a proposição de atividades coletivas que estimulem o desenvolvimento do grupo bem como de atividades individuais e
coletivas que desenvolvam as funções psicológicas superiores (atenção voluntária, memória lógica, pensamento verbal, emoções
complexas etc.).
Princípios Éticos – deve ser estimulado o aprendizado e a vivência de valores éticos, por meio de incentivo ao diálogo horizontal
entre professores a alunos e ao desenvolvimento no ambiente escolar de um clima de solidariedade, de cuidado ao patrimônio público,
ao meio ambiente e às regras de comportamento. Nesse particular, enfatizamos a necessidade da criação coletiva de um Código de
Ética e de um regimento interno, dos quais deverão participar todos os segmentos da comunidade escolar, em especial os alunos, para
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que, na qualidade de protagonistas dessas ações, exercitem a cidadania e desenvolvam valores. Destaque especial deve ser dado ao
tema transversal Ética, que deverá permear o currículo.
Desenvolver a capacidade critico-reflexiva do aluno para a compreensão do seu contexto socioeconômico e cultural de modo
que este possa reconhecer-se no papel de agente transformador de sua realidade.
Propiciar aos alunos condições para que desenvolvam, por meio dos conteúdos previstos, as habilidades e competências
necessárias para sua plena atuação intelectual em sociedade.
Promover a construção de valores e atributos de conduta, visando à formação de sujeitos éticos, que ajam com respeito,
responsabilidade e cooperação, e estejam aptos ao exercício da cidadania, em sua verdadeira dimensão e real significado.
Oferecer condições que estimulem a vontade de aprender de forma significativa. Descobrindo e construindo novos saberes, que
tenham aplicabilidade na vida prática e venham a servir como escopo para a continuidade dos estudos.
Propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento de atitudes de valorização do ser humano e preservação da natureza, além
da valorização dos hábitos de leitura e prática esportiva como garantia de saúde mental e física.
Interagir com a comunidade, realizando parcerias com fins educacionais que venham a contribuir para o crescimento e a
realização de seus integrantes como pessoas geradoras de bem-estar social.
6 - MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS.

O CEF 01 do Paranoá tem a missão de entregar um ensino público de qualidade, contribuindo para a formação integral dos
alunos, para que eles tenham condições de mudar seu meio. Neste contexto, contamos com participação ativa da comunidade, que é
ferramenta fundamental no processo de aprendizagem.
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7 – FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS.
7.1 PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA.
A pedagogia histórico crítica postula que “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo
singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”(SAVIANI, 1994, p.17). Neste sentido
assume a defesa do trabalho do professor no processo da transmissão do saber historicamente acumulado pela humanidade.
A pedagogia histórico-crítica defende que o “homem não nasce sabendo ser homem, para saber pensar e sentir, para saber
querer, agir ou avaliar é preciso aprender, o que implica em trabalho educativo”. Portanto não é qualquer saber que interessa à
educação, mas aquele saber que é “resultado do processo de aprendizagem, como resultado do trabalho educativo, o saber objetivo
produzido historicamente”. Desta forma Saviani destaca que o saber a ser trabalhado pela escola “é o saber metódico, sistemático,
científico, elaborado que passa a predominar sobre o saber espontâneo, natural, assistemático” (SAVIANI, 1994, p.18). O trabalho da
escola nesta perspectiva é a conversão do saber objetivo em saber escolar o que possibilitará aos alunos a assimilação do
conhecimento.
7.2 – PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL.
A psicologia histórica cultural que ancora seus fundamentos na escola de Vigotski no mesmo sentido que a pedagogia históricocrítica, postula o papel fundamental do professor no processo de mediação para a aprendizagem do aluno. Afirma que o bom ensino é
aquele que se antecipa ao desenvolvimento. Portanto, o trabalho do professor é ensinar aquilo que a criança não é capaz de fazer
sozinha. Assim, o professor organiza o ensino através do trabalho com os conteúdos escolares e utilizando-se de diferentes estratégias
metodológicas possibilitará à criança o avanço em seu nível de aprendizagem a patamares cada vez mais superiores. Portanto, para a
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psicologia histórico cultural a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento (FACCI, 2004). Em seus estudos Vigotski constata que o
desenvolvimento cultural da criança ocorre em duas dimensões, em primeiro lugar como função interpsicológica, ou seja, nas relações
interpessoais, e depois como função intrapsicológica, isto é, como função 6 já interiorizada pela criança. Constata ainda que as funções
psicológicas superiores criam-se no coletivo, nas relações com os outros homens (FACCI, 2004). O trabalho do professor nesta
perspectiva é o de organizar o ensino de forma a promover a aprendizagem dos conteúdos sistematizados pela humanidade o que
possibilita o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Portanto, na psicologia histórico cultural como na pedagogia histórico
crítica o professor como “mediador social” ocupa papel fundamental no processo educativo, ele organiza o ensino de forma a promover
o desenvolvimento do aluno através dos “mediadores culturais” que se apresentam na forma dos conteúdos escolares (SFORNI, s/d).
8 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
A organização do trabalho pedagógico parte do princípio da gestão democrática, havendo o envolvimento de todas as instâncias
colegiadas. O colégio conta com equipe pedagógica, equipe de apoio especializada, equipe da sala de altas habilidades e orientação
educacional. Toda quarta-feira, as equipes se reúnem com os professores para avaliar e direcionar o processo pedagógico, sendo que
neste dia também é feito o atendimento à comunidade pelos professores, entretanto, não há nenhuma vedação quanto ao seu atendi mento em outros dias. O restante das equipes faz atendimento, diariamente. A maioria das decisões, sejam elas pedagógicas, adminis trativas e financeiras são sempre auxiliadas pelo Conselho Escolar.
8.1 - ALINHAMENTO COM DIRETRIZES/OP.
As práticas pedagógicas e administrativas do CEF 01 do Paranoá estão em consonância com a Lei Orgânica do Distrito Federal
(LODF), Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Plano Distrital de Educação (PDE 2015-2024), Lei
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4.751/2012, Resoluções, Portaria Interministerial nº 17/2007, Currículo em Movimento da Educação Básica, Orientações Pedagógicas,
Diretrizes de Avaliação, Regimento Escolar e demais legislações pertinentes.

8.2 – CICLOS DE APRENDIZAGEM.
O CEF 01 do Paranoá engloba o 3º Ciclo para as Aprendizagens, que é dividido em dois blocos: 1º Bloco (6º e 7º ano do Ensino
Fundamental) e 2º Bloco (8º e 9º ano do Ensino Fundamental). As estratégias de intervenções pedagógicas, mediadas pela avaliação
formativa, compõe a organização do trabalho pedagógico no 3º Ciclo para as Aprendizagens, o que busca promover melhorias nas
aprendizagens, respeitando o ritmo de cada aluno. Quanto à utilização das salas de aula, o colégio disponibiliza a sala ambiente, onde o
professor tem maior liberdade de modificações em seu espaço, buscando um melhor aproveitamento para os alunos.

8.3 – RELAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE.
Para que haja avanço significativo de aprendizagem, é necessária uma participação efetiva da comunidade escolar. Nesse senti do, buscamos que a comunidade participe cada vez mais no dia-a-dia da escola. Ao longo do ano, são realizadas palestras, reuniões e
eventos. Com isso, há um bom relacionamento da comunidade com a escola. Outra ação que estamos implementando para estreitar
ainda mais os laços com a comunidade é a expansão dos canais de comunicação digitais – WhatsApp, Remind e Telegram, sempre uti lizados para fins pedagógicos.
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8. 4 – PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES.
Evasão e retenção escolar são problemas frequentes na educação brasileira que atingem todos os níveis e todas as instituições
de ensino. A evasão escolar tem sido associada a situações tão diversas quanto a retenção e repetência do aluno na escola, a saída do
aluno da instituição, a saída do aluno do sistema de ensino, a não conclusão de um determinado nível de ensino, o abandono da escola,
entre outras situações (DORE, R.; LÜCHER, A. Z., 2011).
Outra dimensão importante no que tange à evasão e retenção escolar, refere-se à análise das causas e condições que a influen ciam. Não se sustenta mais o discurso de que fatores individuais do aluno, como a falta de interesse e limitações de aprendizagem, são
os principais responsáveis pelos altos índices de evasão. É necessário incluir nessa discussão o papel da família e a influência da dinâ mica familiar; o contexto social em que o aluno está inserido e sua situação socioeconômica; as limitações e inadequações das metodo logias e dos recursos da instituição de ensino, dentre outros fatores.
A seguir, apresentamos alguns dados de alunos retidos e estudantes em defasagem no ensino fundamental – anos finais, do Distrito Federal.

Taxa de Alunos Retidos - CEF 01 do Paranoá - 2019
6° Ano
7° Ano
8° Ano
9° Ano
Total

Matriculados
367
403
261
244
1275

Aprovados
334
276
248
166
1024

Retidos
33
127
13
78
251

Taxa
9,0%
31,5%
5,0%
32,0%
19,7%
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Estudantes em defasagem no Ensino Fundamental - Anos Finais
Distrito Federal
Fonte: Censo Escolar SEEDF – 2019

Paranoá

2019

2020

Escola

Quantidade de alunos Porcentagem
defasados (6º ao 9º equivalente
aos
ano)
estudantes
em
defasagem na escola

Quantidade
de
turmas possíveis
(base
30
estudante)

CEF 01 do Paranoá
CEF 02 do Paranoá
CEF 03 do Paranoá
CEF 04 do Paranoá
CEF 05 do Paranoá
CEF Buriti Vermelho
CEF Doutora Zilda Arns
CEF Jardim II do Paranoá
CED Darcy Ribeiro
CED do PAD/DF

462

35,21%

15

465

42,04%

15

510

41,13%

14

204

30,31%

7

209

36,80%

7

96

42,86%

3

461

34,61%

15

12

13,64%

0

134

30,18%

4

122

25,52%

4

O CEF 01 tem buscado algumas medidas para diminuir a evasão escolar, a saber:
- Diagnosticar as causas da evasão e retenção
- Participação ativa do S.O.E na resolução de problemas dos estudantes
- Integrar as equipes multiprofissionais, bem como os profissionais envolvidos nas ações pedagógicas referentes ao enfretamento
dos índices elevados de retenção e evasão
- Desenvolvimento de projetos pedagógicos que buscam o acolhimento e permanência dos estudantes
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8.5 – Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais da educação
Buscamos dar todo o apoio que os profissionais da educação precisam para se sentirem bem em seu ambiente de trabalho. Du rante o ano são promovidos eventos que visam o engajamento em equipe e o bem-estar de todos. Todos os profissionais da educação
contam com uma gestão aberta ao diálogo e sugestões. A participação democrática, onde cada profissional tem seu ponto de vista res peitado, também é uma estratégia utilizada para valorização de todos os profissionais da educação.
A formação continuada é sempre incentivada, sendo alguns cursos e palestras oferecidos no próprio colégio, bem como os ofere cidos pela CRE e EAPE.
8.6 Metodologias de ensino adotadas
No CEF 01 do Paranoá, o professor é livre para utilizar a metodologia que ele melhor julgar para o aprendizado de suas turmas.
Entretanto, uma metodologia bastante utilizada, de forma geral, é tradicional de ensino sociointeracionista. Nesse modelo, os alunos são
motivados por meio de atividades em equipe — recursos importantes para aproximá-los de seus colegas — e, logo, desenvolvendo ha bilidades socioemocionais. Os alunos são incentivados a inovar, liderar projetos, criar soluções e lidar com outras pessoas. Eles são re conhecidos tanto por seus resultados conquistados quanto pelo esforço que empregaram nesse percurso. A escola que cria raízes so ciointeracionistas acredita que o conhecimento é construído aos poucos, tendo o professor como um condutor até o aprendizado.
A intenção é que esses estudantes, desenvolvam habilidades socioemocionais, como:
- Proatividade;
- Pensamento crítico;
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- Colaboração com colegas;
- Criatividade;
- Perseverança.
Vale ressaltar, que sempre buscamos atualizar nossas metodologias de ensino e, atualmente, há uma proposta para iniciarmos a
implantação de metodologias ativas de aprendizagem.

8.7 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica
Objetivo

Metas

Ações

Acompanhamento

Estratégicas
Discutir, planejar e
1-Semana Pedagógica

Debates,

Responsáveis/Prazo
palestras

Direção,

direcionar as atividades para com o grupo ou profissionais Supervisão e Coordenação
todo o ano letivo. Elaborar de fora da escola, leitura de
propostas para os projetos textos,

apresentação

de

da escola junto com o corpo dados sobre os alunos e
docente. Oferecer formação

Avaliação
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e reflexão.

outros.

Oportunizar
2-

Formação

continuada

de

professores (as)

e

Articular com a CRE e

Supervisão,

participar de momentos de EAPE cursos com cargas Coordenação
formação

continuada

de horárias diversificadas e com

estudo e de reflexão sobre a certificação para o professor.
prática docente. Apresentar Colaborar com a CRE para o
e debater documentação da corpo docente participar de
SEEDF.

Articular

CRE

e

com

a atividades

instituições Utilizar

pedagógicas.
o

espaço

participação dos docentes coordenação
em atividades temáticas.

individual

coletiva

para

da
e

apresentar

materiais para os professores.
Planejar discussões
3-

Planejamento

pedagógico

Debates e diálogos

Direção,

sobre as situações gerais na coordenação. Coordenar a Supervisão
relacionadas

às

práticas realização

pedagógicas

e/ou temáticas

administrativas e organizar coordenação
cronogramas e ações da docentes.
escola.
orientar

Acompanhar
o

e

trabalho

das

atividades Coordenação.

definidas

na

com

os

o

e
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pedagógico dos docentes.
Promover
4 – Reagrupamento

os

Elaboração

reagrupamentos das turmas Atividades

de

e

Direção,Supervisão

Oficinas e Coordenação.

junto com os docentes para transversais com ênfase em
recuperação

das Linguagens

aprendizagens,

e

Matemática.

avaliação Disponibilização e auxílio na

dos níveis de aprendizagem utilização

dos

dos alunos e superação das didáticos

e

dificuldades.

pela

fornecidos
Atuação

materiais
bibliografia
SEEDF.

junto

aos

professores de PD.
Orientar e analisar a
5 - Avaliações

elaboração

dos das

Instrumentos
aplicados

Apoio na elaboração
avaliações,

Avaliativos materiais
na

Escolar

aplicação

Unidade instrumentos avaliativos.
(Avaliação

Diagnóstica,

Provas

Bimestrais,

Testes,

Recuperação, Apresentação
de Trabalhos).

e

oferta

Supervisão

de Coordenação
dos

e

50

Organizar
6 - Rotina Escolar

horários,

Reestruturação o de Direção.

definir com o corpo docente horários
cronogramas
atividades

de
e

provas, casos

e

atividades

de

em Coordenação.

eventualidades.

avaliações, Atuar com os docentes nas

planejar e propor reuniões, coordenações coletivas para
assistir

à

Direção

em realização das atividades e

assuntos

pedagógicos, cronogramas,

providenciar

e

elaborar materiais

utilizar

adquiridos

os
pela

material pedagógico para os escola e auxiliar os docentes
docentes.

Intermediar o a

terem

contato entre os integrantes Atender
da comunidade escolar .

escolar.

acesso
a

a

Supervisão

eles.

comunidade

e
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09 – ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
9.1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Na perspectiva dos Ciclos para as Aprendizagens, acredita-se que todo o processo de aprendizagem deve ser visto pelos
envolvidos como momentos de crescimento, proporcionando micro avaliações e diferentes formas de fazê-las, visando alcançar a todos
os estudantes. Os procedimentos traçados serão: reagrupamentos intraclasse e interclasse, micro avaliações que valorizem a produção
dos estudantes em todo o processo de ensino-aprendizagem e conselho de classe.
O conselho de classe é um instrumento importante no processo avaliativo. No CEF 01 do Paranoá, o conselho de classe se
reúne ao final de cada bimestre e conta com a participação de alunos e seus responsáveis. No primeiro momento, os alunos têm a
oportunidade de fazer a autoavaliação da turma, o que possibilita diversas reflexões em relação ao processo de aprendizagem. Os
professores se manifestam somente após a fala dos alunos. Essa estratégia é utilizada para que os alunos não tenham qualquer tipo de
influência ou que fiquem inibidos a expor seus pensamentos devido a alguma colocação dos professores.
Avaliar é uma ação humana presente em todas as instâncias da vida e realizada por todas as pessoas em suas interações nos
grupos sociais. Constantemente, nas ações cotidianas, avalia-se, mesmo que de forma assistemática e inconsciente. Logo, pode-se
afirmar que a avaliação está presente em toda prática pedagógica, de modo informal ou sistemático, quer seja aceita, ou não, pelos
avaliados e avaliadores. O que se observa é que a avaliação formal, no âmbito educacional, está carregada de representações
negativas e de resistências à sua ação. Tradicionalmente, a avaliação foi tomada no imaginário escolar quase como um fim no processo
de ensino-aprendizagem e materializada através de escores que, historicamente, adquiriram um caráter de verdade inquestionável para
medir numericamente o desempenho dos educandos, promovendo os “mais aptos” e retendo ou excluindo os “incompetentes”.
Nessa perspectiva, a avaliação não é utilizada para realizar ações de mudança no processo de ensino. Seu caráter é
classificatório e finalista e baseia-se na concepção de que a inteligência é um dom individual. Logo, sua função primordial é medir,
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rotular e classificar os educandos em fracos, médios e fortes. Essa prática tradicional de avaliação, essencialmente seletiva e
classificatória, não contribui para tomadas de decisão no sentido de produzir avanços no processo-aprendizagem.
Com a gênese de novas concepções de educação, a avaliação, paulatinamente, começa a perder o cunho hierarquizador e
seletivo e passa a adquirir uma função formativa, transformando-se, de acordo com Perrenoud (1999), em um destacado instrumento de
regulação contínua das intervenções pedagógicas. Surgem concepções mais democráticas, com caráter de mediação da aprendizagem
e a função de produzir, no dizer de Luckesi (1986), “julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista
uma tomada de decisão”. A avaliação passa, assim, a ser diagnóstica, perdendo o cunho terminal e classificatório dos exames
tradicionais.
Entende-se que a avaliação, para servir a uma aprendizagem significativa, deve contemplar três aspectos citados por Matui
(1996): de ser diagnóstica, mediadora e dialógica. Diagnóstica, porque deve servir para aferir quais conhecimentos, na estrutura
cognitiva, podem ancorar novos conhecimentos, isto é, deve “mapear” aquilo que o aprendiz sente, deseja e sabe a respeito do objeto
de conhecimento, para, a partir daí, serem planejadas estratégias desafiadoras de ensino. Mediadora, porque é a partir do diagnóstico
que o educador fará problematizações ao educando para facilitar o relacionamento do novo conhecimento com os subsunçores de sua
estrutura cognitiva. Dialógica, porque é por meio do diálogo que a mediação problematizadora do professor materializa-se, pois, se não
for pelo diálogo, cairá na pura transmissão de conhecimentos que, quase sempre, ignora o que já foi construído previamente pelo
educando.
Em suma, a avaliação fornece dados e informações para que o professor programe intervenções pedagógicas. Nesse sentido,
essas informações são úteis para programar novas dicas e orientações, problemas e desafios para que os alunos estabeleçam relações
e desenvolvam habilidades e condutas de valor. Ou seja, analisada desse ponto de vista, a avaliação integra o processo pedagógico e é
concebida como um processo contínuo de diagnosticar dificuldades, obstáculos e concepções prévias dos alunos e fonte de reinvenção
da prática pedagógica.
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9.2 MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA


1° e 2° segmentos da EJA
Os componentes curriculares do 1 ° Segmento da EJA, Atividades, compreendendo alfabetização e pós alfabetização,

matematização, Estudos Sociais e noções de ciências e do 2° Segmento (Língua Portuguesa, Educação Física, Língua Estrangeira
Moderna, Artes, Matemática, Ciências Naturais, Geografia e História), são distribuídos em 20 horas semanais, sendo quatro horas de
aula diárias e, no mínimo 100 dias letivos. As aulas são ministradas por professores generalistas (1° Segmento) e específicos para cada
componente curricular (2° Segmento). Esses professores têm oito horas semanais de coordenação pedagógica, sendo quatro horas
com seus pares no ambiente escolar e quatro fora da escola e de doze horas destinadas ao atendimento de alunos em sala de aula.
O currículo deverá ser organizado e operacionalizado levando-se em consideração o referencial interpretativo que toma a
realidade existencial e cognitiva dos educandos como ponto de partida do processo de conhecimento, sempre na perspectiva de quem
aprende e na renúncia à visão preconceituosa e reducionista de que os alunos chegam totalmente ignorantes na Educação de Jovens e
Adultos.
Terá como parâmetro o texto base construído coletivamente nas plenárias regionalizadas, no Distrito Federal, no ano de 2013,
das quais o CEF 01 participou. Este documento, construído de forma amplamente democrática, preceitua que a modalidade EJA deve
priorizar o diálogo entre as áreas do conhecimento, rompendo assim com a lógica fragmentada das diversas disciplinas; deve atender
às necessidades dos educandos de percorrer trajetórias de aprendizagem de forma diferenciada, alternada ou em combinações; deve
respeitar os ritmos pessoais e coletivos, considerando a distribuição do tempo do educando trabalhador entre escola, trabalho e família.
Nessa construção coletiva, a matriz curricular que está sendo disponibilizada pela SEEDF, cujos eixos integradores são Cultura,
trabalho e tecnologias, buscou refletir a necessidade existencial dos sujeitos jovens e adultos trabalhadores e é flexível para que esses
mesmos sujeitos possam participar continuamente da seleção de novos conteúdos.
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Valores e Atitudes também estão disseminados no currículo, o que permite ao educador intervir de forma permanente na
formação integral do aluno. Para tanto, os professores devem superar a postura tradicionalista e perceber o aluno na sua totalidade,
reconhecendo as três dimensões inseparáveis da aprendizagem: cognitiva, desejante e a social/política, conscientizando-se que o
desenvolvimento de qualquer uma delas influencia as demais. Assim, desejos, atitudes, posturas políticas e sociais, implícitos na
descrição do currículo contemplam todas as dimensões da aprendizagem.
No 1º Segmento o aluno é aprovado no conjunto dos componentes curriculares; nos 2º e 3º Segmentos, o valor atribuído a
testes ou provas, como instrumentos de avaliação, não pode ultrapassar 30% (trinta por cento) da nota final, no caso deste
estabelecimento estão inseridos o simulado e os projetos ; os outros 70% (setenta por cento) devem ser distribuídos entre diversos
instrumentos e procedimentos avaliativos, elaborados à luz do currículo, centrados nas competências e nas habilidades trabalhadas
pelo professor e educando. O aluno será considerado apto quando obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor previsto do
total das atividades avaliativas realizadas pelo professor; no 1º Segmento do conjunto de todos os componentes curriculares e nos 2º
Segmento, por componente curricular, bem como frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas trabalhadas
no semestre, conforme lei. O resultado final na Educação de Jovens e Adultos é expresso por meio dos conceitos A (Apto), NA (Não
Apto) e ABA (Abandono) ao final de cada semestre.
Nos cursos presenciais, para os alunos do 2º Segmento que não concluíram determinado componente curricular no decorrer do
semestre, é atribuído o conceito EP (Em Processo). Ao final do semestre letivo, será registrado ABA (Abandono) no caso dos alunos
evadidos.


Cálculo da Média Semestral (CEF 01):
SP+ PS + AD = NB (Nota do Semestre)
SP(Somatório de Provas)= Valor Máximo 5,0 ou 50% da nota total
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PS(Postura Social) = Valor Máximo = 1,0 ou 10% da nota total
AD( Atividades Diversificadas)= Valor Máximo 4,0 ou 40% da nota total
NB (Nota do Semestre)= Valor Máximo 10,0
OBS: Para o 1º Segmento ou disciplinas que não realizarem provas ou testes as atividades avaliativas deverão estar descritas
no planejamento semestral individual do professor.
9.3 – AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA/REDE
A avaliação em larga escala é um excelente instrumento de avaliação das aprendizagens e, também, uma guia para as
estratégias de ensino da rede pública. Um dos nossos objetivos é aumentar a participação dos alunos nesses processos avaliativos,
sobretudo a prova do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB. Nesse sentido, o CEF 01 busca engajar os alunos
para que haja grande participação nestes processos avaliativos para que possamos, baseados nos resultados, aprimorar nossas ações
pedagógicas.
10 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A Organização Curricular do CEF 01 do Paranoá tem como fundamento o Currículo em Movimento, publicação oficial pautada
nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN – 2013). Os objetivos de aprendizagem desse currículo visam:
- possibilitar as aprendizagens dos educandos partindo da democratização de saberes em uma perspectiva de inclusão;
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- promover aprendizagem com ênfase na leitura, escrita e aprendizado da matemática como eixos integradores. Partindo do
processo de leitura e escrita o aluno pode se apropriar dos diversos códigos e letramentos, autonomia na aprendizagem e autoorganização.
- partindo dos Eixos Transversais (Educação para a diversidade, Cidadania e educação em e para os direitos humanos,
Educação para a sustentabilidade) possibilitar o entendimento dos processos históricos, da diversidade étnica e cultural, da organização
do sistema democrático e político, da economia, do papel da tecnologia na sociedade contemporânea, da importância das produções
culturais e artísticas, dos direitos humanos e princípios civilizacionais que norteiam a sociedade brasileira.
- fortalecer os vínculos da Unidade Escolar com a comunidade e as famílias, buscando dialogar e orientar nas
responsabilidades, deveres e dos papéis de cada instituição para garantir acesso e efetivação de direitos na formação dos estudantes.
- promover e estimular o estudante para que entenda o seu papel central na sua própria formação (capaz de atitudes críticas e
reflexivas), estimulando a ética, compromisso com as aprendizagens, responsabilidade e civilidade, na perspectiva do protagonismo
estudantil.

Quando falamos sobre organização curricular, em consonância com as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º
Ciclo para as Aprendizagens, proposta da Educação em Ciclos universalizada no âmbito da SEEDF para todas as escolas, não
podemos nos remeter, quando pensamos em Currículo, somente a uma lista de conteúdos a serem transmitidos aos estudantes, mas a
vários conhecimentos que precisam ser integrados e contextualizados, pois o conhecimento deve ter sentido para quem aprende.
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Com vistas a aprofundar o dialogo do processo de ensino com a realidade sócia-política dos estudantes, o Currículo em
Movimento da Educação Básica da SEEDF (base para a organização curricular desta EU) tem como fundamentos teóricometodológicos a Psicologia Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica. Com base nesses fundamentos, o Currículo busca
auxiliar o professor a compreender a realidade social dos estudantes para propor intervenções em comunicação com os múltiplos
conhecimentos, de forma interdisciplinar.
Assim, o Currículo deve reconhecer as contradições sociais existentes, fruto de um sistema desigual, e refletir sobre as causas
do fracasso escolar. Ao estabelecer seus objetivos e ações, deve considerar as diversas realidades nas quais seus estudantes estão
inseridos e propor estratégias didático-pedagógicas para promover as aprendizagens.
O desafio é pensar em uma organização curricular que ao mesmo tempo que contempla o conhecimento historicamente
elaborado e acumulado pela humanidade, promova, em direção ao aluno, a transição para o conhecimento do senso comum. Esse
movimento deve vir acompanhado pela apropriação dos meios e recursos para que o estudante possa praticar sua autonomia e senso
crítico de forma fundamentada. Dessa forma, ao sistematizar as atividades que dão vida a sua organização curricular, integrando as
diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da realidade, a escola cumpre sua
genuína função social.
Além de atividades propostas em Coordenação e Semana Pedagógica, o corpo docente submeteu uma série de projetos que
tem com objetivo principal os eixos transversais apresentados abaixo:
Educação para a diversidade - A diversidade está relacionada à diferença de padrões, saberes, culturas hierarquizadas,
trajetórias históricas e à desigualdade econômica. Essa questão nos remete a grupos excluídos que, historicamente, têm vivenciado a
desigualdade em virtude de diferenças dos padrões preestabelecidos e de diversos problemas históricos não enfrentados na formação
da sociedade. Mulheres, pessoas com deficiências, negros, povos indígenas, população LGBT, quilombolas, pessoas do campo e
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pobres, entre outros. A escola apresenta-se como um espaço propício para tratar dessas questões, não como verdades absolutas, mas
como espaço de socialização e debate crítico.
Cidadania e educação em e para os direitos humanos – Os profissionais de educação da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal são agentes públicos que atuam na linha de frente para promover, garantir, defender e possibilitar a restauração e a
efetivação de direitos, tanto para os alunos como para suas famílias.
A Educação em Direitos Humanos é uma prática permanente e continuada que visa a conservação de valores democráticos
conquistados pela população e a mudança de consciência em relação às práticas sociais que ferem a dignidade e a efetivação desses
valores democráticos.
Compreendemos que a inclusão da Educação em Direitos Humanos como eixo transversal nas escolas visa à formação de uma
cultura de respeito à dignidade humana através da promoção e da vivência dos valores de liberdade, justiça, igualdade, solidariedade,
cooperação, tolerância e paz. Para formar uma cultura fundamentada nesses valores partimos dos conteúdos e dos eixos integradores,
no entanto, por pela sua grande carga de aspectos subjetivos, sempre com vistas consolidar essa educação em práticas na rotina
escolar.
A transmissão desses conteúdos e valores deve estar vinculada a uma noção de direitos mas também de deveres, estes
decorrentes das obrigações do estudante e de seu compromisso pessoal com a efetivação desses valores.
Os valores da ética democrática e dos valores republicanos que regem nossos sistema político se pautam no respeito às leis, a
valorização do bem público e da coletividade acima dos interesses pessoais, e a noção da responsabilidade. Assim, os valores
democráticos ligados de forma profunda ao conjunto dos direitos humanos, sendo fundamental para a escola defender e promover os
valores democráticos.
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Educação para a sustentabilidade – Sustentabilidade é conceito para definir ações e atividades humanas com o objetivo de
suprir as necessidades do tempo presente, sem comprometer o futuro das próximas gerações. A sustentabilidade está relacionada ao
desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se
mantenham no futuro.
Porém, como eixo transversal do currículo, a sustentabilidade é percebida de forma mais ampla, e não apenas no seu aspecto
econômico. Como prática educativa, a Sustentabilidade visa a construção do conhecimento crítico, individual e coletivo, de viver em
rede e de pensar as ações em torno da produção e consumo consciente, qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidaria,
agroecologia, ativismo social, da cidadania, da ética e da valorização da diversidade.
Em todo o mundo, as exigências por mudanças de comportamento para o benefício da sociedade e do meio ambiente estão
conduzindo a um repensar da educação. A Educação para desenvolvimento sustentável tem como grande desafio estimular mudanças
de atitude e comportamento na comunidade. Por isso as práticas pedagógicas que buscam a Educação para a sustentabilidade
precisam estar apontadas para o conhecimento dos sujeitos envolvidos.
A percepção crítica e informada do contexto do meio ambiente global deve vislumbrar mudanças de comportamento e atitudes,
valorização do desenvolvimento da participação coletiva. Nesse sentido, a proposta pedagógica para o currículo precisa buscar o
enfoque sistêmico e participativo. Dessa forma, os planejamentos e atividades pedagógicas e didáticas se esforçam na ênfase da
interdisciplinaridade, e a na formação de docentes, com o apoio da CRE, e do trabalho contínuo com os estudantes.
Analisando Currículo em Movimento da SEEDF e a determinação dos eixos transversais, podemos perceber que o Currículo
voltado para os anos finais do ensino fundamental tem por finalidade a formação básica do cidadão. Podemos elencar esses objetivos
de forma resumida como: desenvolver a habilidade de leituras e pesquisas diversas, o prazer de aprender, estimular o domínio da
escrita e das operações matemáticas, proporcionar a compreensão do meio ambiente e do funcionamento da sociedade e seus valores
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democráticos, entender e utilizar a tecnologia de forma consciente em busca de autonomia, consciência da importância das artes e da
cultura, desenvolver o senso crítico e conduzir ao florescimento de atitudes e valores de respeito, solidariedade, tolerância e
cooperação.
Para efetivação dessas propostas e o alcance dos objetivos é necessário a valorização dos espaços de planejamento. Assim,
essa proposta é frequentemente debatida nas coordenações e anualmente avaliada na semana pedagógica, onde os planejamentos
para cada disciplina são definidos pelos grupos das áreas. Pois para implementação deste Currículo é essencial a articulação das
diferentes áreas do conhecimento, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da realidade em busca da apresentação de uma
proposta interdisciplinar.
10.1 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
A Educação de jovens e adultos – EJA é uma modalidade de ensino que apresenta características peculiares às especificidades
de sua clientela. É destinada, como foi definido na Lei n° 9.394/96 – LDB, àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos
no Ensino básico na idade própria e passa, por essa Lei a ser denominada Educação de Jovens e Adultos, em substituição ao termo
Ensino supletivo, denominação da LDB anterior (5.692/71).
Diferentemente do antigo Ensino Supletivo, que visava completar a vida escolar do estudante jovem e adulto, fornecendo - em
caráter propedêutico, em prazo mais restrito e de forma descontextualizada - apenas o acúmulo de conteúdos para que esses
indivíduos pudessem prosseguir os estudos, a EJA tem como escopo propiciar formação continuada a esses sujeitos, inserindo-os no
mundo letrado e promovendo o mais rápido possível, um melhor posicionamento desses indivíduos na sociedade, melhorando, assim, a
qualidade de sua participação cidadã nesta mesma sociedade. Enfim, o que se pretende não é apenas adestrar para a participação
subalterna no mundo do trabalho, esperando uma vida melhor quando o aluno estiver adequadamente preparado para um vestibular.
Isso não significa que se deva abandonar os conteúdos científicos e culturais acumulados pela humanidade, expressos nas
diversas disciplinas do currículo, muito pelo contrário. Pretende-se, sim inserir esses conteúdos na realidade concreta dos estudantes de
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forma integrada para que eles possam intervir na sociedade de forma mais competente e criarem motivação para a aquisição de novos
conhecimentos, compreendendo a eterna incompletude do saber, conscientizando-se, assim, da necessidade da formação continuada.
É importante que se atente para o fato de que os jovens e os adultos trabalhadores motivam-se melhor quando se relacionam
com conhecimentos que dizem mais respeito à sua realidade existencial, às suas aspirações. Assim, consideramos que a EJA deve
levar em conta os seguintes princípios da Andragogia: jovens e adultos têm desejo de aprender; aprendem somente o que têm
necessidade; centralizam a aprendizagem em problemas reais; a experiência de vida afeta o aprendizado; a informalidade do ambiente
de aprendizagem concorre para um melhor aprendizado; a utilização de vários métodos produz melhor aprendizagem; os jovens e
adultos gostam de descobrir por si mesmos.

11 – PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

Plano de Ação Para Implementação da Proposta Pedagógica
Gestão Pedagógica
Objetivo
Apoiar, orientar, os professores
quanto ao atendimento de diretrizes
e ações necessárias para o bom andamento do ano letivo.

Ações

Metas

Indicadores

Responsáveis

Todos os professores orienReuniões e coordenações petados para o bom andamen- Discussões; avali- Supervisão e coordagógicas; auxilio do supervito do ano letivo, com base
ação de resulta- denadores pedasor e coordenadores pedagóginos ciclos de aprendizagem e
dos
gógicos
cos.
currículo em movimento.

Prazos

Semanalmente
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Gestão de Resultados Educacionais
Objetivo

Ações

Metas

Indicadores

Responsáveis

Prazos

Reuniões específicas em coordenação pedagógica para discussão de resultados

Garantir o cumprimento do
currículo em movimento,
projetos e programas específicos; aumentar a participação e pontuação em avaliações não institucionais em
pelo menos 10%.

Produção de dados, discussões
em reuniões e coordenações pedagógicas.

Professores, supervisores, gestores e coordenadores pedagógicos.

Semestralmente

Objetivo

Ações

Metas

Indicadores

Responsáveis

Prazos

Buscar maior participação da comunidade escolar no dia a dia do colégio.

Atender de forma respeitosa e
célere as demandas da comunidade; incentivar a participação da comunidade nos encontros e reuniões do colégio; incentivar a participação no conselho escolar; aumentar a participação nos canais de comunicação digitais – WhatsApp,
Remind, Telegram.

Preencher todas as vagas
destinadas à comunidade no
conselho escolar; aumento
de 10% na participação de
pais e responsáveis nas reuniões de coordenação pedagógica e de conselho escolar.

Volume de de
pessoas que participam das coordenações pedagógicas, eventos
e reuniões do
conselho escolar.

Professores, supervisores, gestores e coordenadores pedagógicos.

Semanalmente

Ações
Apoiar os profissionais para
que haja o menos de desgaste
possível na execução de suas

Metas
Indicadores
Participação de todos os proAvaliação dos
fissionais na resolução dos
gestores
problemas do colégio.

Avaliar e reavaliar, sempre que necessário, os resultados das avaliações dos alunos em todos os níveis:
rede, larga escala e institucional.

Gestão Participativa

Gestão de Pessoas
Objetivo
Garantir a motivação de todos os
profissionais; melhorar o processo
de comunicação; incentivar o traba-

Responsáveis
Gestores, supervisores e coordenadores pedagógicos

Prazos
Semanalmente
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lho em equipe e o desenvolvimento
pessoal e profissional.

tarefas; estabelecimento de diálogo respeitoso e de mão dupla; garantir que os profissionais participem de treinamentos internos e externos.

Gestão Administrativa
Objetivos

Manter o bom funcionamento das
rotinas administrativas

Ações
Metas
Apoiar e dar condições de trabalho aos profissionais da secretaria escolar e apoio administrativo; manter uma rotina
Cumprimento de prazos; funde manutenão de equipamencionamento de todas as rotitos e patrimônio escolar; verifinas administrativas
cação constante de processos
via SEI; acompanhamento do
trabalho dos profissionais terceirizados.

Indicadores

Responsáveis

Reuniões específicas com os se- Gestão e apoio
tores responsáadministrativo
veis

Prazos

Durante todo
ano letivo

Gestão Financeira
Objetivos

Ações

Elaborar o planejamento financeiro
juntamente com o conselho escolar;
gestão responsável do fluxo de caixa; transparência na prestação de
contas à comunidade escolar; captação de recursos financeiros.

Execução da ata de prioridades
definida pelo conselho escolar;
captação de recursos financeiros por meio de emendas parlamentares, sempre que possível.

Metas

Indicadores

Aplicar os recursos financeiros conforme as prioridades
definidas pelo conselho esco- reuniões com o
lar; prestar conta à comuni- conselho escolar
dade escolar a cada semestre.

Responsáveis

Prazos

Gestão e Conselho
Escolar

Durante todo
ano letivo
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12 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP
A avaliação da proposta pedagógica é feita de forma coletiva por todos os atores envolvidos em sua construção. Para isso, são
utilizadas as coordenações coletivas e reuniões com a comunidade. A PP é regularmente discutida nas reuniões pedagógicas, podendo
sofrer ajustes ao longo do ano, sempre que necessário. Uma avaliação mais profunda, que demanda mais tempo e poderá gerar ajustes
mais significativos, será feita uma vez ao ano, preferencialmente durante a semana pedagógica no início de cada ano letivo.

13 PROJETOS ESPECÍFICOS
Para facilitar a formação do cidadão de forma integral, é necessário estimular o aditamento de aspectos essenciais que facilitem
o desenvolvimento integral do estudante. Os projetos pedagógicos visam estimular essa ampliação do repertório acadêmico, da análise
crítica, do conhecimento empírico e da visão de mundo, trabalhando assuntos que estimulem o desenvolvimento de habilidades de
diferentes componentes e saberes que se integram e interajam com outros saberes, levando o estudante a obter experiências
significativas de aprendizagem.
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Tema: ALUNOS COM DEFICIÊNCIA.

Plano de Ação
Objetivo
● Oferecer subsídios
pedagógicos para
o desenvolvimento
dos estudantes
com necessidades
educacionais
específicas.
● Contribuir para a
aprendizagem dos
conteúdos
comuns.

Metas
● Ampliar o

repertório dos
estudantes;
● Estimular a
autonomia, a
consciência
fonológica e a
interação social.

Ações
Estratégicas
Orientar educadores

Acompanhamento
/ responsáveis /
prazos
Equipe da sala de
recursos
Prazo: Ao decorrer do
ano letivo.

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.

Avaliação
A avaliação acontecerá
individualmente, fazendo-se
uma análise do
desenvolvimento do estudante
e dos avanços pedagógicos
vivenciados por ele.
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Tema: Roda de Conversa

Plano de Ação
Objetivo
Conectar o contexto
escolar à realidade das
famílias.
Estimular um espaço de
escuta e aprendizagem,
com a troca de saberes
empíricos e científicos.
Estimular o diálogo entre
a família e a escola.

Metas
2. Oportunizar
momentos de
formação
continuada.

3.
4. Desenvolver ciclos
de debates com
temas diversos, de
acordo com a
necessidade
específica de cada
grupo escolar.
5. Criar condições
para maior diálogo
e convivência
entre pais e filhos

Ações
Estratégicas
6. Realizar
bimestralmente,
roda de conversas
com temas
inerentes às
demandas da
comunidade onde
a escola está
inserida.
7. Divulgação das
rodas de
conversas por
meios diversos
como: Telegram,
cartazes; páginas
sociais da escola.

Acompanhamento
/ responsáveis /
prazos
Responsável:
Coordenação, Equipe
diretiva e Orientação
Educacional
Prazo: Durante o ano
letivo (Com a proposta de
ter, no mínimo, 4 rodas de
conversas durante o ano
letivo).

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.

Avaliação
Ao final de cada encontro, será
feito uma avaliação com os
participantes.
Após os encontros, haverá um
feedback sobre onde se
avaliará, o tema escolhido, a
condução do evento, o número
de participantes; a participação
e acolhimento, dentre outros
aspectos que se fizerem
necessários.
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Tema: O valor do feminino

Plano de Ação
Objetivo
Conscientizar a
comunidade escolar
sobre o valor do feminino.

Metas
Diminuir a violência
contra a mulher.
Reduzir os casos de
feminicídio na
comunidade em que a
escola está inserida;
Reduzir/zerar o número
de agressões e
comportamentos
machistas dentro na
unidade escolar;

Ações
Estratégicas
Fazer um questionário no
início do processo para
mensurar as principais
ações violentas contra a
mulher na escola e na
comunidade local.
Favorecer rodas de
conversas e debates
sobre o tema.
Realizar palestra para
professores e estudantes.
Trabalhar o valor do
feminino nas atividades
pedagógicas diárias e nas
avaliações e contextos.

Acompanhamento
/ responsáveis /
prazos
Anual
Responsável:
Coordenação e
professores de história.

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.

Avaliação
Ao final do processo letivo,
fazer uma avaliação para
analisar o impacto das ações
na comunidade escolar e local.
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Tema: Nossa ancestralidade

Plano de Ação
Objetivo
 Trabalhar as
origens ancestrais do
povo brasileiro,
desenvolvendo a
consciência e
promovendo a
valorização e o
respeito sobre as
populações africanas e
indígenas, de modo a
reconhecer a
importância desses
povos na formação da
sociedade brasileira.

Metas
 Conscientizar e
promover ações que
combatam o racismo e
enalteça a diversidade
cultural e religiosa.
 Trabalhar a
ancestralidade e as
legislações vigentes no
país como a Lei
11.645/2011;
 Proporcionar ao
longo do ano letivo,
momentos privilegiados
de conhecimento sobre a
cultura e ancestralidade
de cada população.
 Conscientizar e
promover ações que
combatam o preconceito
e valorizam a presença
indígena na escola.

Ações Estratégicas
 Promover oficinas
(capoeira, percussão,
jogos africanos,
abayomis);
 Realizar palestras e
debates sobre o tema
Nossa ancestralidade.
 Incentivar diversos
momentos de
expressões artísticas.
 Trabalhar
vocabulário indígena e
as contribuições
culturais. (Aulas
GERAIS)
 Trabalhar com as
heranças africanas na
cultura brasileira atual.
 Realizar durante
uma semana, a
valorização da herança
negra, com culminância
na semana do dia 20
de novembro.

Acompanhamento
/ responsáveis /
prazos
 Professora Laura
 Coordenador Pedro
 Início das
atividades: na
semana do dia do
índio até o mês de
junho.
 Organização e
planejamento:
setembro/ outubro
 Execução e
apresentações:
Novembro/2020

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.

Avaliação



 Premiação por
participação (nota geral)
Premiação simbólica: aos
vencedores das
apresentações de
expressões artísticas.
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Tema: Clube de Leitura

Plano de Ação
Objetivo

 Melhorar o
nível de letramento
e interpretação do
educando;
 Estimular a
democratização da
informação por
meio do acervo
literário
 Desenvolver o
hábito da leitura e
o senso crítico.

Metas

Conhecer autores da
literatura brasileira.
Fazer a leitura de pelo menos
1 livro por semestre.
Criação do clube da leitura;
Compreender o conceito de
literatura.
Conhecer e saber identificar
os diferentes textos
literários.
Diversificar gêneros literários,
autores de culturas
diferentes (ex.: indígena,
afro-brasileira, etc.)
Conhecer autores da
comunidade local,
preferencialmente, do
Paranoá/Itapuã.
Incentivar o estudante a criar
uma biblioteca pessoal

Ações Estratégicas

Disponibilizar livros que já existem na
biblioteca da escola para os
estudantes.
Criar o dia da leitura, disponibilizando
1 dia de leitura por bimestre.
(Mobilização de toda a escola.)
Realizar, semestralmente, feira de
troca de livros.
Estimular a leitura integral de obra
literária em sala de aula.
Estimular Debates e contextualização
de assuntos tratados nas obras
lidas.
De acordo com o calendário anual da
SEEDF, na semana nacional do
livro e da biblioteca, que
acontece de 23 a 29 de outubro,
realizar:
 Feira de troca de livros;
 Sarau literário.
(Obs.: mobilizar a equipe pedagógica
para a organização da feira).

Acompanha
mento /
responsáveis
/ prazos

Controle, por parte Aplicação de fichas,
do conselheiro,
questionários,
dos livros lidos.
conversas,
Professores
de
apresentações,
Língua
cartazes, criação de
Portuguesa
e
vídeos, redação.
PD.
Verificação da leitura ao
Ter
um
final de cada obra
coordenador
lida.
por turno, para Estimular a criação de
organizar
o
obras autorais, com a
projeto.
possibilidade de
Professor Márcio criação de livro
Educação
literários ( sem n°
Física
(se
ISBN) com parceria
propôs a ficar
com empresas de
na
biblioteca
produção(Ex.:
durante
o
Estante Mágica);
intervalo
do
promovendo um dia
turno
de autógrafos dos
vespertino)
livros.
Prazo: de 10/02 a
29/10

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.

Avaliação
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Tema: ESCOLA INTEGRAL GDF

Plano de Ação
Objetivo

 Oferecer um
momento
privilegiado de
estudos,
engajamento e
desenvolvimento
pessoal, físico,
emocional e social.

Metas

 Proporciona aos
alunos interessados em
participar do projeto, a
oportunidade de vivenciar
atividades físicas, de
reforço educacional, de
música, e de educação
ambiental como forma de
complementar os
ensinamentos em sala de
aula, visando à melhora do
desempenho escolar dos
participantes.

Ações Estratégicas

Acompanhamen
to /
responsáveis /
prazos

 Reforço escolar;
 Organização das rotinas
de estudos.
 Rodas de conversas.
 Momentos de formação.
 Oficinas de criação.

Do 2° ao 4° bimestre.

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.

Responsável
e
acompanhamento:
Coordenador do turno
Integral.

Avaliação

Ao longo o projeto
serão avaliados
as ações e as
culminâncias.
Após o projeto, será
feito um
levantamento,
unto à ao
Conselho Escolar
e secretaria da
escola para
mensurar o
progresso
educacional dos
participantes

71

Tema: Escolinhas Desportivas

Plano de Ação
Objetivo


Metas

Avaliação

Promover encontros de

e oferecer princípios de

formação e

rotineiros, de preferência,

Física

o

acontecerá

cidadania

a

menores

aperfeiçoamento das

semanalmente, para a

responsável por esse

ao longo do

carentes

do

Paranoá

atividades físicas,

prática da atividade física

projeto.

projeto,

trabalhando o jogo, a

e aperfeiçoamento das

observando-

o

competitividade as regras,

habilidades.

se desde a

o

os obstáculos, e

assiduidade,

de

desenvolvendo

pontualidade

novos valores no cenário

habilidades motoras

e execução

esportivo.

importantes para o

das

aprimoramento físico,

atividades

emocional e social dos

propostas.

Oportuniza
surgimento
aperfeiçoamento

e



Acompanhamento /
responsáveis /
prazos

Promover a socialização 

matriculados no CEF 01;


Ações Estratégicas
Realizar encontros

estudantes

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.

Professor

de

Educação A avaliação
será
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Tema: Projeto Didático (P.D.)

Plano de Ação
Objetivo

Metas

Ampliar as possibilidades e
 Oportunizar o
aprendizagem dos alunos,
acesso e o
dando-lhes espaços de
aprofundamento de
para conhecer, refletir e
temas relevantes
aprofundar sore seus
como: Meio
papéis como cidadãos do
Ambiente,
mundo.
Sexualidade,
Atender os estudantes de
Educação Financeira,
todas as turmas do 6° ao
dentre outros.
9° ano.

Ações Estratégicas

Incluir o projeto didático na rotina
pedagógica semanal, com aulas
sequenciais, possibilitando
momentos de conhecimento e
aprofundamento de assuntos
relevantes.

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.

Acompanhamen
to /
responsáveis /
prazos

Avaliação

Professores
As avaliações
responsáveis pelo acontecerão de
P.D.
modo sistematizado
Coordenadores.
de acordo com o
planejamento das
atividades de cada
professor.
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Tema: Mostra do Conhecimento

Plano de Ação
Objetivo



Incentivar o
desenvolvimento
científico e
artístico nas
diversas
modalidades.

Metas

Ações Estratégicas

Realizar um evento
Promover o desenvolvimento da
educacional com a mostra
criatividade e da capacidade
dos trabalhos
inventiva e investigativa nos
desenvolvidos ao longo do
alunos.
ano letivo, com temas
Oportunizar
momentos
de
relacionados às Ciências,
interação
e
conhecimento
à Arte e à Cultura.
partilhado.
 Expor atividades de Ciências,
arte e cultura, desenvolvidas
ao longo do ano.

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.

Acompanhamen
to /
responsáveis /
prazos

Avaliação

Coordenadores
Serão avaliados
pedagógicos;
todas as etapas
E equipe formada,
do projeto, desde
voluntariamente, para
a escolha dos
concretização
do
temas a serem
projeto.
desenvolvidos
junto aas aulas de
PD, até a
execução dos
projetos
escolhidos.
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Projetos da Orientação Educacional
Tema: Projeto ALICE (ALunos Integrais Comprometidos com seu Êxito)

Plano de Ação
Objetivo

 Estimular o
autoconhecimento e a
autoliderança como
ferramentas de
autogestão.

Metas

Ações Estratégicas

Acompanhamen
to /
responsáveis /
prazos

Trabalhar a autonomia e Propiciar o desenvolvimento do
.
o desenvolvimento de
projeto de vida de cada
lideranças positivas.
estudante.
Melhorar o rendimento
Oportunizar momentos de
escolar dos
conscientização e o auto
estudantes que já
compromisso consigo e com o
foram retidos em
próximo. Inicialmente, esse
anos anteriores.
projeto será voltado para os
Reduzir o número de
estudantes que já foram retidos,
retenções e evasão
pelo menos uma vez no CEF 01
escolar dos Anos
do Paranoá, e também para os
Finais do Ensino
que se encontram em distorção
Fundamental
idade/série.

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.

Avaliação

O projeto será A avaliação
conduzido
pela
acontecerá ao
Orientação
longo do
Educacional
e
processo, e ao
trabalhará
entre
final do ano, será
outras coisas o
mensurado seu
desenvolvimento
êxito com os
socioemocional
dados de evasão/
dos estudantes.
retenção escolar.
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Tema: Projeto Jovens Líderes – (PJL)

Plano de Ação
Objetivo
 Desenvolver a
liderança
representativa;
 Trabalhar os
aspectos
essenciais de
gestão
democrática.

Metas
Prover uma formação
continuada dos
representantes de
turma, que serão
eleitos Líderes.
Fazer um Conselho dos
líderes da escola, com
a finalidade de ser um
corpo de comunicação
entre os estudantes e
a gestão escolar.
Trabalhar aspectos
relacionados a
mediação social, e a
comunicação positiva,
bem como o acolher, o
escutar e a empatia.

Ações Estratégicas

Acompanhamento
/ responsáveis /
prazos

Avaliação

Projeto Jovens Líderes – (PJL) é O projeto será conduzido O projeto será
um projeto voltado para a escolha
pela
Orientação
avaliado ao
e manutenção das lideranças
Educacional
decorrer do ano.
(representantes) de Turma. A
Analisando-se a
orientação
Educacional,
formação dos
juntamente com os professores,
líderes e sua
trabalhará com os estudantes a
representatividad
postura de um líder perante o
e junto aos
grupo eleitor, e o poder da
estudantes.
representatividade.
Também por meio
Após as escolhas/eleições, os
de questionário
alunos
escolhidos
para
de mensuração,
representarem as turmas, farão
antes e após a
juramento e tomarão posse de
formação dos
suas atribuições perante o grupo
estudantes.
escolar. Depois, passarão por um
processo mensal de formação de
Jovens Líderes; os líderes de
todas as turmas, formarão juntos,
o Conselho de Jovens Líderes do
CEF 01 do Paranoá. Esse
conselho terá como princípio
analisar
e
representar
as
demandas do grupo discente.

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.
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Tema: FALE AQUI

Plano de Ação
Objetivo

 Oportunizar
momentos de
escuta e resolução
de conflitos entre
grupos de alunos;
entre alunos e
corpo docente;
entre alunos e
gestão escolar;
entre alunos e
equipe de apoio
escolar; entre
família e escola.

Metas

Ações Estratégicas

Acompanhamen
to /
responsáveis /
prazos

Avaliação

Trabalhar a escuta e o
Desenvolver um canal de conforto aos O
projeto
será O projeto será
acolhimento de situações
estudantes em situações de
conduzido
pela
avaliado ao longo
em que se precise agir
vulnerabilidade, oportunizando os
Orientação
do ano letivo com
com mediação.
encaminhamentos
externos
e
Educacional, com
avaliações
Desenvolver na escola,
apoios pedagógicos necessários.
diálogos
entre
esporádicas entre
equipes mediadoras, que Manter conversa contínua com a
todas as esferas
os participantes da
possam ajudar na
equipe gestora e com os
da Rede escolar.
rotina pedagógica.
transformação dos
professores
sobre
situações
conflitos mais pontuais da
conflituosas na rede escolar;
escola.
Desenhar junto aos professores, ações
de fortalecimento e conexão com
os estudantes com problemas
pontuais com dado assunto.
Desenvolver junto aos professores
ações coletivas de mediação com
turmas e grupos que necessitem
de
aprimoramento
social
e
emocional.
Elaborar estratégias, junto a equipe
gestora, para amenizar conflitos
em família e escola, visando o bem
maior, que é a educação e o
desenvolvimento dos estudantes.

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.
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Tema: Sou + Eu

Plano de Ação
Objetivo

 Desenvolver o
autoconhecimento
corporal e
emocional.

Metas









Potencializar
a
comunicação positiva do
estudante consigo mesmo
e com o grupo inserido.
Conhecer e respeitar o
seu próprio corpo e o
corpo dos outros.
Valorizar à vida;
Entender o que são
emoções e sentimentos, e
como expressá-los sem
invadir o espaço do outro.
Entender o que são
drogas e entorpecentes e
os riscos que esses ativos
trazem para a saúde
humana.

Ações Estratégicas

Acompanhamen
to /
responsáveis /
prazos

Avaliação

Orientação O projeto será

Serão trabalhados textos, A
Educacional
é
avaliado ao longo
oficinas e vídeos que ajudem o
responsável
por
do ano letivo com
estudante a reconhecer e
esse
projeto,
e
avaliações
entender o que são sentimentos
contará
com
esporádicas entre
e emoções.
parceria
dos
os participantes

Rodas de conversas e
professores
da
da rotina
debates
sobre
temas
área de Ciências
pedagógica.
específicos;
Naturais.

Apresentações e esquetes
O projeto acontecerá
sobre os temas trabalhados.
ao longo do 2° e 3°

Atividades científicas que
bimestres.
fale sobre o conhecimento, e
sobre os cuidados e valorização
do corpo humano.

Serão
trabalhados
os
sentimentos, as emoções e as
necessidades
humanas,
visando
potencializar
a
comunicação positiva.

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.
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Tema: Fazendo as Malas

Plano de Ação
Objetivo

 Facilitar e
estimular que a
transição entre
cada nível escolar
aconteça de
maneira facilitada
e favoreça a
adaptação no
próximo nível
escolar.

Metas

Tranquilizar o
estudante quanto
à nova etapa de
Ensino;
Estimular o empenho
e aprendizagem.
Conduzir de forma
lúdica o
crescimento e o
desenvolvimento
dos estudantes.
Colaborar para que o
processo de
transição
aconteça de
forma tranquila e
sistêmica.

Ações Estratégicas

Acompanham
ento /
responsáveis
/ prazos

Avaliação

Fazendo as Malas – é um projeto de transição A
orientação A avaliação
voltado para os estudantes do 9° ano e do 5° ano
Educacional do
acontecerá ao
(em parceria com as escolas de Anos Inicias), e
CEF
01
do
final do projeto,
tem o objetivo de facilitar e estimular que a
Paranoá será a
e será
transição entre cada nível escolar aconteça de
responsável por
analisado o
maneira facilitada e favoreça a adaptação
esse processo,
êxito das
escolar, com momentos de crescimento e
em
parceria
propostas e
amadurecimento sobre as vivências da próxima
com
as
mensurado as
etapa do ensino.
Orientações das
novas metas
Em parceria com as escolas de Ensino Médio,
outras escolas(e
para o próximo
faremos um conhecimento dos espaços físicos da
quando
não
ciclo letivo.
escola, dos projetos vivenciados em cada
houver
espaço, das rotinas pedagógicas a serem
Orientador, com
vivenciadas na próxima etapa do Ensino, com a
a
equipe
intenção de o estudante já se familiarizar com o
diretiva).
próximo repertório de tudo que o aguarda.
Teremos um momento de passagem. Com o
fechamento do ciclo.
Formação sobre ciclos e fases da vida.
Em parceria com as escolas de 5° ano, receberemos
estudantes, para apresentar-lhes os espaços
físicos, e oportunizar que conheçam os projetos e
as vivências do CEF 01 do Paranoá.

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.
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Tema: Sala de Altas Habilidades

Plano de Ação
Objetivo

 O atendimento
de altas habilidades
no Paranoá/ Itapuã
segue os princípios
legais do Conselho
de Educação do
Distrito Federal, no
uso de suas
competências
regimentais, tendo
em vista as
disposições da Lei
de Diretrizes e Bases
da Educação
Nacional nº
9.394/1996, da Lei
Orgânica do Distrito
Federal e da Lei nº
4.751 , de 07 de
fevereiro de 2012,
Resolve estabelecer
normas para
Educação Especial
no Sistema de
Ensino do Distrito
Federal, em

Metas

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES
Art. 1º A educação especial constitui direito da
pessoa com deficiência e com altas habilidades
ou superdotação, em todos os níveis, etapas e
modalidades de ensino, de forma a desenvolver
suas habilidades físicas, sensoriais, intelectuais
e sociais.
Art. 2º É dever do Estado, da sociedade e da
família assegurar educação de qualidade à
pessoa com deficiência e com altas habilidades
ou superdotação, com garantia de salvaguardar
qualquer forma de violência, negligência e
discriminação.
Art. 3º É prerrogativa do Poder Público:
I - prover serviço de atendimento educacional
especializado aos estudantes da rede pública de
ensino, podendo estender o atendimento aos
estudantes da rede privada;

Ações Estratégicas

Acompanham
ento /
responsáveis
/ prazos

Avaliação

Os estudantes são atendidos nos Todos os professores Nas salas são
períodos matutino ou
que atuam nas desenvolvidas
vespertino, sempre no
superintendência atividades em artes
contraturno das aulas. Cada
s regionais de plásticas, artes cênicas,
turma tem uma equipe
ensino
são música,
multidisciplinar à disposição,
especializados no linguagens/ciências
composta por professores
atendimento aos humanas,
especializados, professor
estudantes
exatas/ciências naturais
itinerante e psicólogo. O
AH/SD.
e robótica. Nesses
cadastro para a classe é
Anualmente,
a espaços se desenvolvem
realizado mediante ficha de
Diretoria
de diversos projetos e
indicação específica do
Educação
parcerias. A
atendimento de altas
Inclusiva da SEE superintendências
habilidades, que pode ser
realiza bancas de regionais de ensino do
preenchida pela família ou
aptidões
para Paranoá/ Itapua, por
pelos professores.
selecionar
os exemplo, promovem
professores
da projetos de informática
rede
que e robótica, matemática e
pretendem atuar artes visuais. Muitos
nessas salas.
estudantes atendidos já
receberam prêmios
distritais e nacionais na
sua área de habilidade.

80
observância às
disposições da Lei
Brasileira de
Inclusão nº 13.146,
de 06 de julho de
2015,

II - permitir e recomendar parcerias;
III - estabelecer interfaces com as secretarias de
saúde, do trabalho, do serviço social, dentre
outras, para assegurar atendimentos e apoio de
natureza especial.
Art. 4º O poder público pode firmar convênios e
contratos com instituições privadas de ensino ou
organizações não governamentais, visando
garantir ampliação do atendimento educacional
especializado.
Art. 5º A educação especial, na perspectiva da
educação inclusiva, deve considerar as situações
singulares, os perfis dos estudantes, as suas
características biopsicossociais e faixas etárias,
observados os princípios éticos, políticos e
estéticos, de modo a assegurar:
I - preservação da dignidade humana;
II - busca de identidade, reconhecimento e
valorização das diferenças e potencialidades;
III - desenvolvimento da autonomia para o
exercício da cidadania;
IV - inserção na vida social e no mundo do
trabalho com igualdade de oportunidades.
O funcionamento das salas acontece da seguinte
forma:

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.

PLANO DE AÇÃO

NOME DO PROJETO: DIVERSIDADE CULTURAL – FOLCLORE BRASILEIRO E HALLOWEEN
Justificativa
O Halloween permite
trabalhar conceitos como
morte,
espiritualidade,
respeito às religiões e
culturas
diferentes,
multiculturalismo, lembrança,
medo, terror como gênero
literário.
É
uma
data
simbólica
que
permite
trabalhar temas difíceis de
forma lúdica, pois oferece um
universo rico em lendas e
mitos que conseguem captar
o interesse dos estudantes.
A Festa de Halloween
tornou-se tradicional para
nossa escola devido ao
crescente
interesse
dos
alunos
pela
cultura
americana
e
pela
oportunidade dos estudantes
protagonizarem um projeto
em grupo, o que favorece a
interação entre eles, como a
já famosa e esperada, Casa
do Terror, também como
oportunidade de aprender,

Objetivos
8.
- Identificar
na cultura brasileira
aspectos que se
assemelham
a
comemoração
do
Halloween, através
de leitura de lendas
do
folclore
brasileiro,
como
Saci
Pererê,
Boitatá,
Curupira,
entre outras.
9.
- Conhecer a
história, a origem e
os símbolos da
Festa do Halloween,
fazendo um paralelo
com nosso Dia de
Finados.
10.
Desenvolver senso
crítico, capacidade
de interpretação e
abstração
para
valorizar e respeitar
as
diversas
manifestações

Ações estratégicas
Sondar
o
conhecimento
prévio
dos estudantes acerca
do Halloween, entender
o que mais gostam,
quais as dúvidas ou
ideias pré-concebidas.
Esclarecer
concepções
equivocadas
e/ou
preconceituosas sobre a
data festiva.
Conectar
as
comemorações
do
Halloween à cultura
folclórica
brasileira
através das lendas. E
fazer um paralelo com
nosso Dia de Finados e
seu significado.
- Apresentar o universo
criativo do Halloween,
seus
principais
personagens
(bruxas,
Jack
o’
Lantern,
vampiros,
fantasmas
etc.).
Confeccionar
personagens
simbólicos, recorte e
colagem,

Acompanhamento/Responsáveis/Prazo
Avaliação
Áreas de Conhecimento que poderão Com o
envolvimento
ser envolvidas (SUGESTÕES)
dos estudantes
Língua Inglesa – Sondagem do no projeto,
conhecimento prévio dos estudantes acerca espera-se
desenvolver o
do Halloween;
- Leituras e traduções de texto sobre a pensamento
crítico, o
história/origem
da
comemoração
de
potencial
Halloween;
criativo e o
- Músicas alusivas ao Halloween;
respeito à
- Escolha dos participantes (de turmas diversidade
diversas) do grupo de elaboração e cultural e
montagem da Sala do Terror;
religiosa.
Língua Portuguesa – Leitura de Compete ao
lendas tradicionais como a do Saci-Pererê, a corpo discente,
através de
do Curupira;
- Leitura de textos de escritores que extraem conversas em
sala de aula,
do folclore a base de sua obra, como é o
avaliar a
caso do paraibano Ariano Suassuna e do condução dos
paulista Monteiro Lobato, também Mário de trabalhos
Andrade e Luís da Câmara Cascudo;
desenvolvidos
- Produções textuais;
pelos
professores,
- Pesquisas.
História - Pesquisa sobre origem, bem como a
importância histórica e econômica do organização
escolar no dia
Halloween;
da culminância
- Pesquisa sobre origem da comemoração do
do projeto, a
dia do Folclore no Brasil.
Festa de

palavras em inglês que são culturais.
usadas no dia-a-dia e na
- Ampliar os
comemoração de Halloween. 11.
conhecimentos
Dentro do contexto histórico-culturais
escolar, procura-se também sobre os países que
desmistificar e conhecer na falam oficialmente o
íntegra a origem desta festa Inglês;
como
forma
de
- Aprimorar o
esclarecimento sobre as k)
vocabulário
em
diversas
concepções
equivocadas
que
geram inglês;
determinados preconceitos l)
- Integrar as
ao que se desconhece e, turmas utilizando o
ainda, discutir o choque trabalho em equipe
cultural através de uma na construção da
análise crítica, como forma Sala do Terror.
de
valorizar
a
cultura
m)
- Identificar
brasileira.
nos
estudantes
A identidade cultural perfis de liderança
de um povo se forma através para
organização
de costumes e tradições que das brincadeiras da
são transmitidos de geração gincana.
em geração, assim, o folclore
é o que entendemos como
uma manifestação de cultura
popular que precisa ser
lembrada sempre. Conhecer
a cultura de outros países,
não
nos
impede
de
aprofundar
nossos

preferencialmente com
material reciclado e/ou
reciclável.
- Elaborar fantasias com
materiais diversos para
o dia da festa e planejar
maquiagens macabras.
Cantar
músicas,
assistir a filmes e
brincadeiras sobre o
tema.
- Elaborar brincadeiras
para a gincana no dia
da festa.
- Formar o grupo de
estudantes de turmas
diferentes para elaborar
e montar a Sala do
Terror.
Possibilidade
de
apresentações musicais
de estudantes e/ou
professores.
- Desfile de fantasias e
concurso da fantasia
mais criativa.
- Lanche especial no dia
festa.
- No dia da culminância
do projeto, o dia da
festa, sugere-se:
1º horário – aula
2º horário – aula
3º horário -

Geografia - Localização geográfica
dos países envolvidos nesta manifestação
cultural;
Estabelecer
relação
entre
localização, cultura e Halloween;
- Localização originária da maioria das lendas
folclóricas brasileiras.
Arte - Confecção de personagens
simbólicos,
recorte
e
colagem,
preferencialmente com uso de materiais
reciclados e/ou recicláveis;
-Orientação
sobre
ornamentação
e
caracterização dos estudantes;
- Debater sobre manifestações artísticas nas
diferentes culturas;
-Apresentar
personagens
folclóricos
brasileiros, do Halloween, como também as
caveiras mexicanas e seus significados.
Educação Física – Elaboração de
jogos e brincadeiras típicas do Halloween e
do folclore;
- Escolha dos participantes (de turmas
diversas) do grupo de montagem dos jogos e
brincadeiras para o dia da festa.
Matemática – Elaboração de gráficos
a partir de pesquisas sobre a importância do
Halloween na economia dos países que mais
festejam a data.
Ciências – Pesquisa sobre animais e
vegetais que compõem o ambiente do
Halloween.
Coordenação pedagógica – Apoio

Halloween.
Aos estudantes,
será entregue
uma ficha com
cada atividade
desenvolvida
referente ao
projeto, assim,
eles poderão
assinalar uma
nota para
determinada
atividade, por
exemplo, em
uma escala de 1
a 5. Além disso,
um espaço
reservados às
sugestões.

Compete ao
corpo docente
a avaliação
sobre a
compreensão
dos alunos em
relação à
temática
trabalhada e,
posteriormente
ao evento,
fazer um
diagnóstico das
dificuldades
individuais, a
fim de que o
projeto possa

conhecimentos
própria cultura.

em

nossa

caracterização dos
estudantes
(maquiagem, fantasias)
Intervalo – 30 minutos
com lanche especial.
4º, 5º e 6º horários –
Desfile, apresentações
musicais, gincana, Sala
do Terror, Sala de
Cinema Macabro e
Música no pátio.

em relação à disponibilização de material ser aprimorado
a cada ano.
para confecção de personagens;
- Organização dos espaços que serão
utilizados no dia da festa;
- Apoio à montagem da Sala do Terror;
- Apoio e orientação dos estudantes que
farão a montagem das brincadeiras e jogos
propostos;
Direção/Supervisão – Organização
para preparação do lanche especial no dia da
festa;
- Narração do desfile para o concurso da
fantasia mais criativa e possível premiação.
Quanto ao prazo, o projeto terá início
no mês de agosto, começando com a
temática do Folclore, visto que o Dia Nacional
do Folclore é 22 de agosto. Posteriormente,
até o final de outubro, será trabalhada a
temática do Halloween e a preparação para a
festa, que se realizará na data mais oportuna
próxima ao dia 31 de outubro, quando se
comemora o Dia das Bruxas.

PLANO DE AÇÃO

NOME DO PROJETO: MULHERES INSPIRADORAS
Justificativa
O CEF 01 do Paranoá
participou
do
Programa
Mulheres
Inspiradoras:
política
educacional
de
valorização de mulheres a
partir de práticas de leitura e
escrita na rede pública de
ensino do Distrito Federal,
recebendo todo acervo que
compunha o programa na
edição do ano de 2018. São
elas:
- A Mulher de Pés Descalços
– Scholastique Mukassonga
- A Outra Face – Debora Ellis
- Diário de Bitita – Carolina
Maria de Jesus
- Metade Cara, Metade
Máscara – Eliane Potiguara
- Não Vou Mais Lavar os
Pratos – Cristiane Sobral
Ponciá
Vicêncio
–
Conceição Evaristo
- Um Verso e Mei – Meimei
Bastos
A escola recebeu 35
exemplares de cada obra, e
também adquiriu na Feira do
livro, 40 exemplares do
DIÁRIO DE ANNE FRANK,

Objetivos
- Incentivar e despertar
nos
estudantes
o
interesse pela leitura e
pela escrita.
- Conhecer histórias
de
mulheres
inspiradoras.
- Mostrar diferentes
referenciais femininos.
Envolver
os
estudantes no projeto
através da leitura de
obras
de
sua
bibliografia.
Possibilitar
aos
estudantes
conhecerem obras de
autoras com diferentes
perfis.
Despertar
na
comunidade
local,
através
dos
estudantes,
a
capacidade
de
valorização das tantas
mulheres chefes de
família
e
líderes

Ações estratégicas
O projeto Mulheres
Inspiradoras
será
executado por meio
de leituras integrais e
trechos de obras
escritas
por
mulheres,
também
por
meio
de
produções
escritas
autorais
dos
estudantes
com
relatório diagnóstico
de
cada
um,
pesquisas
biográficas,
apresentação
de
trabalhos,
estudos
sobre padrões de
beleza impostos pela
mídia e seu impacto,
em especial, sobre
as mulheres.
Os
estudantes
utilizarão um caderno
exclusivo
para
produção
escrita,
nele
serão

Acompanhamento/Responsáveis/Prazo Avaliação
Áreas de conhecimento que Com o
envolvime
poderão ser envolvidas (SUGESTÕES)
nto dos
Língua Portuguesa - A primeira estudante
atividade referente ao projeto será a s no
avaliação diagnóstica feita entre a projeto,
espera-se
segunda e a terceira semana de aula, a
desenvolv
partir dos resultados, será possível traçar er o
um perfil de cada turma, inclusive sobre a pensamen
relação com a leitura e ao acesso à cultura. to crítico,
Dados sobre a estrutura familiar, objetivos e o
projetos futuros também são relevantes e potencial
devem ser levados em consideração nessa criativo e
o respeito
avaliação. (Fevereiro)
Todas as disciplinas - Comemoração do à
diversidad
Dia Internacional da Mulher. (Março)
e cultural
Língua Portuguesa e/ou Ciências e
Aproveitar a temática do Dia das Mães e religiosa.
debater assuntos relativos à maternidade, Aos
como gravidez na adolescência, direito da estudantes
mulher à escolha sobre ser ou não ser , será
entregue
mãe e as cobranças da sociedade e uma ficha
aborto. (maio)
com cada
Língua Portuguesa e/ou PD - Cada atividade
turma ficará responsável por pesquisar desenvolvi
da
biografias
de
mulheres
que
se referente
destacaram positivamente em suas áreas ao projeto,
de atuação, ao final das pesquisas, assim, eles

obra que compunha o acervo
de 2017. Sendo assim, o
projeto tem como ponto de
partida a utilização do acervo
como forma de consolidar
uma
ação
educacional
concreta de valorização de
mulheres e de promoção do
letramento na escola por meio
de um trabalho pedagógico
com a leitura de obras
literárias
escritas
por
mulheres, com o aporte de
textos de diferentes gêneros,
para o desenvolvimento da
escrita autoral.

Desse
modo,
o
ensino
sistemático
da
leitura e da escrita de
textos
de
diferentes
gêneros
que
circulam
socialmente é fundamental
para assegurar a oferta de
um ensino de qualidade
que prepare os estudantes
para
uma
participação
social mais crítica e ativa.
Nessa
perspectiva,
o
Programa
Mulheres
Inspiradoras reconhece que
a educação escolar deve

comunitárias que tanto
lutam pelo bem-estar
de suas famílias e de
todos ao seu redor.
Reconhecendo nelas
mulheres
verdadeiramente
inspiradoras.

trabalhados
diferentes gêneros,
escolhidos de acordo
com o ano, como por
exemplo, narração,
descrição,
dissertação,
incentivando, assim a
escrita
autoral
semanalmente.

poderão
confeccionar
murais
com
imagens e resumos sobre o que
descobriram sobre elas. (agosto)
- Pesquisar mulheres na comunidade
local,
chefes
de
família,
lideres
comunitárias, escritoras, cantoras, que
sejam inspiradoras por suas lutas e
conquistas dentro de sua realidade.
Entrevistá-las e, se possível, convidá-las
para um bate-papo com a turma e
homenageá-las. (setembro)
Arte – Apresentação teatral da cena de
alguma obra do acervo do projeto lida
durante o ano, à escolha dos estudantes.
(Outubro)
Todas as disciplinas – Atividades da
Semana Maria da Penha (Lei Distrital nº
6.325/2019), debates sobre violência
doméstica e feminicídio. Encerramento do
projeto. (Novembro)

poderão
assinalar
uma nota
para
determinad
a atividade,
por
exemplo,
em uma
escala de 1
a 5. Além
disso, um
espaço
reservados
às
sugestões.

Compete
ao corpo
docente a
avaliação
sobre a
compreen
são dos
alunos em
relação à
temática
trabalhada
e,
mensalme
nte, fazer
um
diagnóstic
o das
dificuldad
es
individuais

fornecer ferramentas para a
compreensão da realidade,
a fim de desnaturalizar
práticas discriminatórias e
violentas, e contribuir para
o aprendizado de novas
formas de coexistência,
implementando
uma
educação não sexista, não
racista e não homofóbica,
para a construção de um
ambiente seguro e que
ofereça oportunidades reais
de aprendizagem para
todas e todos.

OBS: Projetos previstos para pós Pandemia. No retorno presencial.

, a fim de
que o
projeto
possa ser
aprimorad
o a cada
ano.

14 - BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D. e HANESIAN, H. Psicologia educacional. Tradução para o português de Eva Nick et al., da 2ª edição de
Educational psychology: a cognitive view. Rio de janeiro: Interamericana, 1980.
BELLONI, Isaura; MAGALHÃES, Heitor e SOUZA, Luzia. Metodologia de avaliação em políticas públicas. – 2ª Ed. São Paulo: Cortez
Editora, 2001.
DELORS, Jacques ET ali: Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Unesco/MEC e Editora Cortez, 1999.
DF Secretaria de Estado da Educação - Subsecretaria de Educação Pública. Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do
Distrito Federal – 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental. Brasília: SEEDF, 2002.
DF Secretaria de Estado da Educação - Subsecretaria de Educação Pública. Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do
Distrito Federal – Ensino Médio. Brasília: SEEDF, 2002
DORE, R.; LÜCHER, A. Z. Permanência e evasão na educação técnica de nível médio em Minas Gerais. Cad. Pesquisa, vl.41,nº 144,
2011.
Freire, Paulo. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1997.
FACCI, Marilda Gonçalvez Dias. Valorização ou esvaziamento do trabalho do professor? Um estudo crítico-comparativo da teoria do
professor reflexivo, do construtivismo e da psicologia vigotskiana. Campinas, S.P: Autores Associados, 2004.
GADOTTI, Moacir. Pedagogia da terra. São Paulo: Petrópolis, 2002.
HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss Eletrônico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito e desafio, uma perspectiva construtivista. Porto Alegre, Hoffman, 1993.

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação educacional escolar: para além do autoritarismo, in revista ANDE nº 10. São Paulo: Cortez, 1986.
MACHADO, Nilson José. Educação: projetos e valores. São Paulo: Escritura Editora, 2000.
MATUI, Jiron. Construtivismo: Teoria construtivista sócio-histórica aplicada ao ensino. São Paulo, Editora Moderna, 1996.
MOREIRA, Marco Antônio. Aprendizagem Significativa. Brasília: Editora UnB, 1999.
NOVAK, J. D. Uma teoria de educação. São Paulo: Pioneira. Tradução de M. A. Moreira do original A Theory of education. Ithaca, N. Y.:
Cornell University Press, 1977.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da Excelência à Regulação das Aprendizagens. Entre duas Lógicas. Porto Alegre: Artmed, 1999.
SAVIANI, Demerval. Pedagogia Histórico-crítica: primeiras aproximações. 5ª Ed. Campinas, Autores Associados, 1995.
VASCONCELLOS, C. S. Construção do conhecimento em sala de aula. São Paulo: Libertad, 1995a.
SFORNI, Marta Sueli de F. Aprendizagem e desenvolvimento: o papel da mediação.s/l, s/d.
______, C. S. Avaliação: concepção dialética-libertadora do processo de avaliação escolar. São Paulo: Libertad,1995. (b)
VEIGA, Ilma Passos (Org.). Projeto Político Pedagógico: Uma construção Possível. São Paulo, Papirus, 1998.
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
WALLON, Henri. Psicologia e educação da criança. Trad. Ana Rabaça e Celso Trindade. Lisboa, Vega Universidade, 1979.
http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/03/Parano%C3%A1.pdf

