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Todo planejamento educacional, para qualquer sociedade, tem de
responder às marcas e aos valores dessa sociedade. Só assim é que
pode funcionar o processo educativo, ora como força estabilizadora, ora
como fator de mudança. Às vezes, preservando determinadas formas de
cultura. Outras, interferindo no processo histórico, instrumentalmente. De
qualquer modo, para ser autêntico, é necessário ao processo educativo
que se ponha em relação de organicidade com a contextura da sociedade
a que se aplica. (...) A possibilidade humana de existir – forma acrescida
de ser – mais do que viver faz do homem um ser eminentemente
relacional. Estando nele, pode também sair dele. Projetar-se. Discernir.
Conhecer. (Paulo Freire)
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1. APRESENTAÇÃO

Pensando na função social da Educação e no valor formativo e simbólico que
a instituição Escola sempre representou para as sociedades e ainda, nos ideais
dialéticos e sócio - históricos que regem a Escola contemporânea, ressaltando a
importância do papel da educação no desenvolvimento dos seres humanos,
baseada no desenvolvimento integral das pessoas e na importância do contexto
social e das relações estabelecidas, a fim de se efetivar a formação do aprendiz na
cidadania e para a cidadania, advém a necessidade de as escolas construírem suas
Propostas Pedagógicas.
Apesar de se constituir enquanto exigência normativa, a Proposta Pedagógica
é antes de tudo um instrumento ideológico, político, que visa, sobretudo, a gestão
dos resultados de aprendizagem, através da projeção, da organização, e
acompanhamento de todo o universo escolar. De acordo com Betini (2005, p. 38):
O projeto político-pedagógico mostra a visão macro do que a instituição
escola pretende ou idealiza fazer, seus objetivos, metas e estratégias
permanentes, tanto no que se refere às suas atividades pedagógicas, como
às funções administrativas. Portanto, o projeto político-pedagógico faz parte
do planejamento e da gestão escolar. A questão principal do planejamento é
então, expressar a capacidade de se transferir o planejado para a ação.
Assim sendo, compete ao projeto político-pedagógico a operacionalização
do planejamento escolar, em um movimento constante de reflexão-ação reflexão.

A articulação entre a proposta pedagógica o acompanhamento das ações, a
avaliação e utilização dos resultados, com a participação e envolvimento das
pessoas, o coletivo da escola, pode levá-la a ser eficiente e eficaz. Daí a notória
ênfase dada pelos mecanismos legais à escola democrática. Conforme Veiga (2002,
p. 13), a Proposta Pedagógica “é também um instrumento que identifica a escola
como uma instituição social, voltada para a educação, portanto, com objetivos
específicos para esse fim”.
Ao construirmos nossa Proposta Pedagógica levamos em conta a realidade
que circunda nossa escola e as famílias de nossos alunos, pois, certamente, a
realidade social dos alunos afeta a sua vida escolar, e os dados levantados devem
contribuir para orientar todo o organismo escolar para os fins de tratar tais indícios
com a devida relevância, transformando-os em currículo, objeto de planejamento e
potencial de aprendizagem.
4

2. PERFIL INSTITUCIONAL

2.1 MISSÃO

A missão do CEF 33 é oferecer e garantir formação integral de qualidade aos
estudantes através do trabalho conjunto entre toda a equipe escolar, integrando o
conhecimento formal e o informal, garantindo não apenas o acesso a uma educação
de qualidade, mas a permanência da comunidade atendida, com o foco no sucesso
escolar de tais sujeitos.
Utilizamos para isso planejamento, coordenação e avaliação da dinâmica
escolar frente à realidade atual visando atender às contínuas exigências e novas
demandas da sociedade.

2.2 BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA
Fundada em dez de agosto de mil novecentos e oitenta e um - portaria 42, o
Centro de Ensino Fundamental 33 de Ceilândia, antes Escola Classe 44 de
Ceilândia, CNPJ: 01.927.691/0001-36; INEP: 53007972 telefone: 39016887,
localizada a QNP 12 – Área Especial – “P” Sul, surgiu para oferecer aos moradores
daquele novo assentamento o direito de estudar próximo de casa. Devido às
grandes alterações na sua modulação, a escola sempre teve de se adequar às
diferenciações impressas no seu currículo e por consequente, eventuais e
profundas mudanças no seu decorrer.
1981 a
1984

Pré-escolar; 1ª a 4ª séries do 1º grau.

1985 a
1987

Pré-escolar; Ensino Especial - DA e DME; CBA; 3ª e 4ª séries do 1º
grau; Ensino Supletivo - Fases II e II.

1988 a
1989

Ensino Especial - DA e DME; CBA; 3ª e 4ª séries do 1º grau; Ensino
Supletivo - Fases II e IV.

1990 a
1991

Ensino Especial - DA e DME; CBA; 3ª e 4ª séries do 1º grau; Ensino
Supletivo - Fases II e IV.

1992 a
1994

Pré-escolar; Ensino Especial – DA; CBA; 3ª e 4ª séries do 1º grau;
Ensino Supletivo – Fases I, II, IV.
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1995

Pré-escolar; CBA; 3ª a 5ª séries do 1º grau; Ensino Supletivo - Fases I,
II, IV; Ensino Especial – DA.

1996 a
1997

Pré-escolar; Escola Candanga; 5ª e 6ª séries do 1º grau; Ensino
Supletivo Fases I, II, IV; Ensino Especial – DA.

1998 a
1999

Escola Candanga; 5ª a 8ª séries do 1º grau; Ensino Especial – DA;
Ensino Supletivo - Fases II, IV.

2000

Educação Infantil; 1ª a 6ª séries do Ensino Fundamental (Jornada
Ampliada); Educação de Jovens e Adultos – 3º Segmento (Fase de
terminalidade).

2001

Educação Infantil; 1ª a 6ª séries do Ensino Fundamental (Jornada
Ampliada); Educação de Jovens e Adultos – 3º Segmento

2002

Educação Infantil; 1ª a 6ª séries do Ensino Fundamental (Jornada
Ampliada); Educação de Jovens e Adultos – 3º Segmento

2003

Educação Infantil; Quanto Mais Cedo Melhor; 1ª a 6ª séries do Ensino
Fundamental (Jornada Ampliada); Educação de Jovens e Adultos – 3º
Segmento

2004

Educação Infantil; Quanto Mais Cedo Melhor; 1ª a 4ª série do Ensino
Fundamental.

2005

Educação Infantil; BIA (Bloco Inicial de Alfabetização); 3ª e 4ª séries do
Ensino Fundamental; Classe de Aceleração de Aprendizagem –
Alfabetização; Classe Especial – DM.

2006

Educação Infantil; BIA (Bloco Inicial de Alfabetização); 3ª e 4ª séries do
Ensino Fundamental; Classe Especial – DM.

2007

Educação Infantil; BIA (Bloco Inicial de Alfabetização); 3ª e 4ª séries do
Ensino Fundamental; Classe Especial – DM.

2008

Educação Infantil; 1º, 2º, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental de 09
anos; 4ª série do Ensino Fundamental.

2009

Educação Infantil; 1º, 2º, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental de 09
anos.

2010

Educação Infantil; 1º, 2º, 3º e 4º e 5º anos do Ensino Fundamental de 09
anos.

2011

Educação Infantil; 1º, 2º, 3º e 4º e 5º anos do Ensino Fundamental de 09
anos.

2012

1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º anos do Ensino Fundamental de 09 anos.

2013

1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º anos do Ensino Fundamental de 09 anos.

2014

3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental de 09 anos; Classe
6

Especial (DMU).
2015

6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental de 09 anos; Classe Especial
(DMU).

2016

6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental de 09 anos

2017

6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental de 09 anos

2018

6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental de 09 anos – Ciclos

2019

6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental de 09 anos – Ciclos

2020

6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental de 09 anos – Ciclos

HISTÓRICO DE DIRETORES
1981 a 1984
1985

Valdete Ferreira Bonfim
Elisdete M. de Abreu

1986

Antônio Simões Gaspar

1987 a 1988

Cristina Felix da Silva

1989 a 1994

Kátia Rodrigues de Oliveira

1995 a 1997

Inez Gonçalves da Silva Alves

1998 a 1999

Erisevelton Silva Lima

Jan. 2000 a out. 2000

Nilva Tieko Oshiro

Out. 2000 a jan. 2001

Amália Juazeiro Fraga

Fev. 2001 a dez. 2007

Ana Cristina Silva

Jan. 2008 a dez. 2009

Márcia Helena Lopes Soares

Jan. De 2010 a jan. 2010

Deoclides Pereira de Carvalho

Jan. 2011 a set 2013

Joselita Batista Leonardo

Jan. 2014 a dez. 2015

Renata Bitencourt Pereira

Jan. 2016 até a presente data

Amadeu Romualdo da Silva Neto
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EQUIPE ENVOLVIDA
Corpo administrativo-pedagógico
Diretor
Vice-diretor
Supervisão
Chefe de secretaria
Orientador Educacional
Sala de Recursos
Equipe Especializada de Apoio à aprendizagem
Professores Readaptados

Coordenadores

Amadeu Romualdo da Silva Neto
Enéas Ribeiro de Sousa Neto
Gilnáira Niedja de Oliveira Lopes
André da Silva Araújo
Maridalva Gomes da Cruz
Adriana Brasil Ferreira dos Santos
Rosilane Fernandes da Silva .
Laersen Asael Almendro
Elizabeth Matheus de Souza (Pedagoga)
Elma Donizete Gonçalves da Silva
Ana Paula Amélia dos Santos
Laura Giovana Cordeira da Conceição
Maria Eliana Lagares
Élcio Xavier da Silva Júnior
Aline Ferreira Feitosa

Corpo docente
Professores Efetivos

38

Professores Contratos Temporários

11

Serviço de apoio
Secretária (o)
Agente Educacional
Vigilância (Confederal)
Limpeza (Real Limpeza)
Cozinha (G&E)
Monitor 01
Educador Social Voluntário

03
01
04
08
03
01
04

Níveis e modalidades de ensino
Alunos do Ensino Fundamental
Matutino
Vespertino
6º ANO
263
7º ANO
317
Anos finais
8º ANO
287
9º ANO
299
ANEES
6º AO 9º ANO
15
09
Total
586
580
Total Geral de Estudantes
1166
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No decorrer desses anos, passaram pela escola muitos professores e outros
servidores, uns permaneceram pouco tempo, outros estão aqui há 20 anos e alguns
ficaram até a aposentadoria. Dentre estes uma secretária que muito contribuiu para
o sucesso desta Escola: Maria Ângela Fonseca Neves, lotada desde 1986, que se
aposentou em junho de 2016, dedicou-se com eficiência à profissão e à nossa
escola. Porém, muito mais é a confiança adquirida, virtude rara, só presente em
pessoas voltadas para o verdadeiro sucesso. Muito do que aprendemos no bom
serviço à educação temos que agradecer à Ângela. Nossa escola não teria
alcançado tantos sucessos sem sua essencial participação e colaboração. Que as
novas gerações tenham a inspiração no seu talento, bom caráter e profissionalismo.

2.3 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

O CEF 33 atende a mil, cento e sessenta e seis alunos, sendo sessenta e
dois alunos apresentando Necessidades Educacionais Especiais, faixa etária entre
dez e dezesseis anos de idade, matriculados nas Séries finais do Ensino
Fundamental de nove anos e conta com a seguinte infraestrutura:

Sala de Aula
Sala de Leitura
Sala de Recursos
Sala de Professores
Banheiro Professores
Copa
SEAA (sala)
SOE (sala)
Secretaria (sala)
Reprografia (sala)
Direção - Administrativo

18
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01

CEF 33
de
Ceilândia

Coordenação Pedagógica (sala)
Sala de Reforço (sala)
Cantina
Banheiro Aluno
Banheiro Aluno (Anee)
Guarita
Estacionamento
Pátio Coberto
Quadra Poliesportiva
Área de Jogos
Espaço do Servidor

01
02
01
02
01
01
01
01
02
01
01

A comunidade escolar é oriunda das quadras do Setor P. Sul adjacentes à
escola, setor de chácaras, Condomínios Pôr do Sol e Sol Nascente.
O Setor “P” Sul, implantado em mil novecentos e setenta e nove, está
organizado por uma estrutura geométrica regular, similar ao desenho original de
Ceilândia. Ocupa cerca de trezentos e trinta e um hectares, com doze mil e
dezessete lotes, ou seja, 36,3 lotes por hectare. Entretanto, quando este setor foi
implantado já se buscava aumentar a densidade da ocupação urbana de Ceilândia,
9

a exemplo do Setor “O” (1976) e do setor conhecido como Guariroba (1977),
reproduziram o padrão de organização espacial da malha urbana original e ao
mesmo tempo aumentaram o número de lotes por unidade de área. Nesta fase, a
SHIS ainda concentrava a produção das unidades habitacionais dos assentamentos
urbanos promovidos pelo poder Público.
Aproximadamente em 1998, começou-se um movimento de fracionamento e
vendas das chácaras que estavam ao redor do Setor P Sul. Este movimento fez com
que várias casas fossem construídas ao redor das antigas moradias. Sob a égide de
condomínios, surgiu vários ao redor do P Sul. A região costuma ser denominada
popularmente como Condomínio Pôr do Sol e Condomínio Sol Nascente, apesar de
cada conjunto ter adotado ou não nomes diferentes. As condições ainda são
precárias nestes lugares, mas a tendência é a regularização, como vem ocorrendo
em outros condomínios no Distrito Federal.
A percepção dos professores aos alunos para o CEF 33 é de suma
importância para a elaboração de medidas que possam sanar problemas durante o
processo educacional. Deste modo serão desenvolvidas estratégias envolvendo a
família, ressaltando a importância da sua participação na formação escolar de seus
filhos, aproximando escola e comunidade, na intenção de ampliar uma parceria na
qual todos, escola e família compartilhem sucessos e dificuldades. Considerando
esses aspectos, no ano de 2019 foram feitas adaptações ao calendário escolar para
proporcionar maior participação das famílias na vida escolar do estudante e a
abertura de eventos outrora fechados, para participação da comunidade, com o
objetivo de maior aproximação entre as diversas instâncias que se relacionam com a
escola.
O desenvolvimento dos alunos no ambiente escolar tem sido satisfatório,
porém há algumas necessidades apontadas por eles e também pelos professores
com relação às dificuldades apresentadas na leitura, escrita e conhecimento
matemático.
Foram apontadas também dificuldades em relação à apropriação dos
conceitos matemáticos. Nesse sentido, serão desenvolvidas estratégias a fim de
favorecer a compreensão do nosso sistema numérico, além de outros recursos que
favoreçam a relação da matemática com a realidade e com outras áreas do
conhecimento. Dessa forma, as atividades consistirão em: aprender a apreciar e
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valorizar a matemática, adquirir segurança na própria capacidade de explorar e
resolver problemas, aprender a comunicar e raciocinar matematicamente.
A defasagem idade/ano, também representava um grande desafio que
vencemos em 2019. A preocupação com o número de alunos repetentes,
principalmente nas turmas de 7os anos é algo que nos chama atenção. Em virtude
disso medidas pedagógicas são tomadas para que proporcionalmente o número em
2019 seja menor que em 2020, pois há mais turmas neste ano que no anterior.
Em relação aos professores, percebeu-se a necessidade do trabalho coletivo,
estudos dirigidos, troca de experiências nas coordenações, reflexões coletivas sobre
as práticas pedagógicas, as diferentes metodologias e abordagens, visto que os
próprios docentes levantaram estas questões. Ao trabalhar coletivamente, o
professor tem a oportunidade de reformular concepções e práticas pedagógicas
caracterizadas pelos princípios da flexibilidade, dinamicidade e avaliação processual,
tornando seu planejamento mais flexível, abrangente, além de mais prazeroso e
mais eficaz.

3. FUNÇÕES SOCIAIS DA ESCOLA

Para trabalhar na área da educação os profissionais envolvidos no processo
ensino aprendizagem não podem deixar de considerar os princípios didáticos,
filosóficos e éticos no planejamento das ações que serão desenvolvidas no cotidiano
escolar. É importante que a instituição escolar, com a educação voltada para o
aspecto qualitativo como proposta de ensino-aprendizagem, objetivando a formação
do cidadão crítico, criativo e transformador, tenha um olhar para o estudante
considerando suas particularidades de desenvolvimento e aprendizagem.
Procurando desenvolvê-las utilizando estratégias pedagógicas considerando
o aspecto, a interdisciplinaridade, o trabalho coletivo, o interesse dos alunos e o
contexto sociocultural.
Segundo as Diretrizes pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal, a instituição educacional deve utilizar práticas pedagógicas que
respeitem as diferenças entre os alunos e que, ao mesmo tempo, considerem essas
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diferenças como elementos ricos de trabalho, promovendo uma constante interação
entre os pares, e assegurando uma educação de qualidade.
Para tanto, este trabalho norteia-se a partir da perspectiva da Análise do
Discurso de linha francesa. Tal norteamento fundamenta-se na necessidade de
compreender as significações que ocorrem na prática escolar. Significações estas
que são múltiplas e que necessitam de um amparo com rigor teórico e metodológico
capaz de ressignificá-las. Segundo Orlandi (2009), a Análise do Discurso não é
apenas uma metodologia, é uma disciplina de interpretação e que deve considerar o
modo de funcionamento linguístico-textual dos discursos, as diferentes modalidades
do exercício da língua num determinado contexto histórico-social de produção. A
interpretação é mais relevante para as ciências da linguagem, mas está sempre
presente no exercício das ciências humanas, em particular, e de qualquer ciência em
geral. Este conhecimento dá a prática cotidiana da escola as condições de entender
as particularidades de cada aluno na multiplicidade da sala de aula e arcabouço
suficiente de interpretação ao professor dos diversos discursos que surgem na
prática escolar.
Vale lembrar aqui, este trabalho não tem por meta a formação do professor
em um analista de discurso, mas fornecer a este profissional condição de melhor
interpretar sua posição de sujeito em sala de aula e respectivamente a do aluno,
bem como critério superior à condução do seu assunto e de seus referenciais
teóricos de sua área de conhecimento.
O CEF 33 entende que faz parte da sua função formar cidadãos críticos,
promover aprendizagens significativas e promotoras de mudanças sociais,
utilizando-se para isso do conhecimento historicamente construído e do contato
constante com diversas realidades e manifestações culturais. Nossa preocupação e
meta é a de criar condições favoráveis à produção de conhecimento e a de
aquisição dos conhecimentos necessários ao homem contemporâneo. Porém nos
parece relevante a necessidade de produzir condições favoráveis à reflexão de
valores que permeiam o bem viver entre as pessoas. Para isso torna-se importante
que os professores tenham condições de favorecer o ambiente à reflexão e
abstração de assuntos muitas vezes não explorados fora dos muros da escola.
Pensamos que o CEF 33 é terreno fértil para a condução da curiosidade dos alunos
e de suas questões.
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Para cumprir sua função social, a escola precisa proporcionar situações em
que os alunos participem de projetos coletivos na escola e na comunidade. Dessa
forma, eles se exercitam na autonomia e na convivência social saudável, aprendem
a expressar ideias e opiniões, a ouvir e a debater, estabelecendo uma atitude em
relação ao saber e ao conhecimento que os levem a querer aprender sempre mais.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no Art. 4º O dever do
Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as
do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de
integração da sociedade com a escola;
VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica.
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos
que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual
permitido em lei. (Inciso incluído pela Lei no 10.287, de 20.9.2001).

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino;
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II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade.

Art. 32. Com a redação dada pela lei no. 11.274/2006, afirma que o Ensino
Fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na instituição
educacional pública, iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo a
formação básica do cidadão, mediante:
I – O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II – A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III – O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV – O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de
ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
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§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início
na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
necessidades especiais:
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específica, para atender às suas necessidades;
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os
superdotados;
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior,
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns.

4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

O convite à reflexão sobre a prática pedagógica implica compreender que o
processo de construção/reconstrução e ampliação do conhecimento pedagógico se
dá dentro e fora da sala de aula, em um movimento de encontros e desencontros, de
negação, contestação e aceitação dos saberes, de possibilidades e limitações, de
encantos e desencantos, de interação e mediação. Enfim, trata-se de uma dinâmica
que “não se esgota, ao contrário, se desdobra, se modifica, se multiplica, revela
conflitos e se amplia” (BOLZAN, 2002, p. 27).
A ação educativa necessita de diretrizes que lhe são fornecidas pela
pedagogia, na circunstância de ciência norteadora das práticas educativas. Sob o
ponto de vista teórico, a pedagogia é um campo de conhecimentos científicos que
trata da natureza e dos fins da educação em uma determinada sociedade. Trata,
ainda, dos meios indispensáveis à formação humana integral. Sob o ponto de vista
prático, a pedagogia cria um conjunto de condições organizacionais e metodológicas
com vistas à operacionalização do processo educativo, orientando-o para o alcance
de finalidades cognitivas, sociais, políticas e culturais (CENTRO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE, 1999).
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Na referência à compreensão teórica e prática dos processos formativos,
assume-se, nesta PP, a tendência crítica da pedagogia, na visão de que
determinadas formas de pensar e de fazer o ato educativo, assim como os saberes e
os modos das ações, estejam voltados para a formação humana. Nesse sentido, a
pedagogia crítica implica a práxis da apropriação de conhecimentos, ideias,
conceitos, valores, símbolos, habilidades, hábitos, procedimentos e atitudes para a
emancipação dos sujeitos e para a transformação das relações opressoras nas
sociedades desiguais.
Considere-se, para tanto, o pensamento de Paulo Freire, com a proposta da
Educação Libertadora, e o pensamento de Dermeval Saviani, com a proposta da
Pedagogia Histórico-crítica.
Na perspectiva de Freire (2000), a pedagogia crítica caracteriza-se por uma
prática pedagógica dialógica, reflexiva e transformadora. A educação, assim, busca
contribuir para um processo de formação e transformação social. Acerca dessa
proposta, Freire (2000, p. 46) esclarece:
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e
todos com o professor ou com a professora ensaiam a experiência profunda
de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante,
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter
raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de
reconhecer-se como objeto.

Saviani (2005) defende que o objeto da educação congrega duas partes que
se complementam. Uma deve tratar de identificar os elementos culturais que
precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se
tornem humanos, e a outra discorre sobre a descoberta das formas mais adequadas
para se atingir esse objetivo. Acerca da pedagogia crítica, Saviani (2005, p. 31)
esclarece:
Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a
seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas
populares. Lutar contra a marginalidade por meio da escola significa
engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino de melhor
qualidade possível nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria
crítica da educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta de
modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses
dominantes.
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Nesse sentido, Freire e Saviani, em suas interpretações, contribuem para
repensar a pedagogia. Numa vertente histórico-crítica, ela precisa vislumbrar os
seguintes pressupostos:
 O ser humano constitui-se como síntese de múltiplas determinações, como
um conjunto de relações sociais;
 A educação identifica-se com o processo de hominização;
 A educação estabelece um ensino que parte de uma relação real entre
educador e educando;
 O processo educativo implica ação-reflexão-ação como constituintes
inseparáveis da práxis educativa;
 A compreensão da história dá-se a partir do desenvolvimento material da
sociedade e da determinação das condições de existência humana;
 A busca do diálogo constitui fonte de aprendizagem, possibilitando a
interação com o outro;
 O comprometimento estabelece-se com os interesses do sujeito das
camadas economicamente desfavorecidas;
 A formação humana integral constitui a força motriz da prática pedagógica;
 A organização da escola define-se como espaço de negação de dominação
e não como simples instrumento para reproduzir a estrutura social vigente;
 Os homens e as mulheres constituem-se como seres produtores de si
mesmos, seres em transformação, seres da práxis, que só podem ter lugar
na história.

Outro fator de extrema relevância para a prática pedagógica é a compreensão
dos processos da aprendizagem humana, uma vez que o ato de ensinar exige, de
quem o exerce, certo domínio das teorias e dos mecanismos de como se aprende.
Ensinar e aprender são processos diferentes que envolvem sujeitos também
diferentes. E, por envolver sujeitos distintos – professores e estudantes −, exige
metodologias, mecanismos e estratégias de ensinos diversificados. A esse respeito,
Solé e Coll (1996, p. 19-20) esclarecem que:
A aprendizagem contribui para o desenvolvimento na medida em que
aprender não é copiar ou reproduzir a realidade. [...] aprendemos quando
somos capazes de elaborar uma representação pessoal sobre um objeto da
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realidade ou conteúdos que pretendemos aprender. Essa elaboração
implica aproximar-se de tal objeto ou conteúdo com a finalidade de
apreendê-lo; [...] a partir das experiências, interesses e conhecimentos
prévios, que, presumivelmente, possam dar conta da novidade. [...]. Nesse
processo, não só modificamos o que já possuíamos, mas também
interpretamos o novo de forma peculiar, para poder integrá-lo e torná-lo
nosso.

Nessa compreensão, é preciso refletir sobre a relação pedagógica existente
entre estudante-conhecimento-educador, considerando pontos relevantes para a
efetivação do processo: o que é aprender, como se aprende, quem é o sujeito da
aprendizagem, o que se ensina e que metodologias de ensino podem favorecer a
aprendizagem dos estudantes. Reconhecer a natureza dessa associação é um
exercício que implica entender a mediação do processo ensino e aprendizagem
como o elemento regulador e facilitador de experiências exitosas no âmbito da
aprendizagem acadêmica.

5. CONCEPÇÕES TEÓRICAS

A Pedagogia Histórico-Crítica traz uma perspectiva educacional que visa
resgatar a importância da escola e a reorganização do espaço educativo através do
método dialético e da psicologia histórico-cultural.
Este processo só é possível a partir do momento que se toma consciência de
que a educação também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para a sua
transformação e de como a sociedade reage sobre essa interferência.
Esta concepção nasceu das necessidades postas pela prática de muitos
educadores, pois as pedagogias tradicionais, nova e tecnicista não apresentavam
características historicizadoras; faltava-lhes a consciência dos condicionantes
histórico sociais da educação (SAVIANI, 2005).
Portanto, é na realidade escolar que se enraíza essa proposta pedagógica.
Esta Pedagogia objetiva resgatar a importância da escola, a reorganização do
processo educativo, ressaltando o saber sistematizado, a partir do qual se define a
especificidade do saber escolar. Esta é uma teoria de grande relevância para a
educação brasileira, pois evidencia um método

diferenciado de trabalho,

especificando-se por passos que são imprescindíveis para o desenvolvimento do
educando (Primeiro passo: Prática Social; Segundo passo: Problematização;
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Terceiro passo: Instrumentalização; Quarto passo: Catarse; Quinto passo: Prática
Social).
Seu método de ensino visa estimular a atividade e a iniciativa do professor;
favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o professor, sem deixar de valorizar o
diálogo com a cultura acumulada historicamente; levar em conta os interesses dos
alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, sem perder de
vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para
efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos.
A Filosofia que embasa a Pedagogia Histórico-Crítica é o Materialismo
Histórico-Dialético. Este preconizado por Marx, cujos fundamentos são: a
interpretação da realidade; a visão de mundo; a práxis (prática articulada à teoria); a
materialidade (organização dos homens em sociedade para a produção da vida); e a
concreticidade (caráter histórico sobre a organização que os homens constroem
através de sua história).
O princípio básico da lógica dialética é a contradição (tese, antítese e
síncrese). O movimento dialético parte da realidade empírica (baseada na
experiência, no real aparente, o objeto como se apresenta à primeira vista), e por
meios de abstrações (reflexões, teorias elaboração do pensamento), chegar ao
concreto pensado (compreensão elaborada do que há de essencial no objetosíntese de múltiplas determinações).
Na concepção da lógica dialética, o professor pode superar o senso comum
que está arraigado no ambiente educacional e terá que fazer uma reflexão teórica
para chegar a consciência filosófica. No seguinte movimento: parte do conhecimento
da realidade empírica da educação; e por meio do estudo de teoria, movimento do
pensamento, abstrações; chegar à realidade concreta da educação, concreta
pensada, realidade educacional plenamente compreendida.
A Psicologia que embasa a Pedagogia Histórico-Crítica é a Teoria HistóricoCultural de Vygotsky (2005), onde o homem é compreendido como um ser histórico,
construído através de suas relações com o mundo natural e social. Ele difere das
outras espécies pela capacidade de transformar a natureza através de seu trabalho,
por meio de instrumentos por ele criados e aperfeiçoados ao longo do
desenvolvimento histórico-humano.
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O conhecimento na perspectiva Histórico-cultural é construído na interação
sujeito-objeto a partir de ações socialmente mediadas. Suas bases são constituídas
sobre o trabalho e o uso de instrumentos, na sociedade e na interação dialética
entre o homem e a natureza. Vygotsky dedicou-se ao estudo da evolução das
funções psicológicas superiores, onde o conceito central é o da mediação, que
assume papel fundamental, pois ela é o elemento efetivamente novo incluído na
análise

das

funções

superiores.

As

funções

psicológicas

superiores

são

essencialmente humanas, originárias da interação homem-mundo-cultura, interação
essa mediada por instrumentos e signos criados ao longo da história sociocultural da
humanidade. São formadas a partir de um relacionamento entre os fatores biológicos
e culturais, portanto são formadas na e pela história social dos homens (SCALCON,
2002).
O processo de internalização é evidenciado nessa teoria como um processo
de

transformação,

de

modificação

da

compreensão

individual;

há

uma

reorganização, em oposição a uma transmissão automática dos instrumentos
fornecidos pela cultura. Esse processo é compreendido como uma atividade
responsável pelo domínio dos instrumentos de mediação do homem com o mundo.
Portanto, a internalização consiste na transformação de uma atividade externa para
uma atividade interna e de um processo interpessoal para um processo intrapessoal.
Essas transformações são fundamentais para o processo de desenvolvimento das
funções psicológicas superiores e interessam particularmente ao contexto escolar,
porque elas lidam com formas culturais que precisam ser internalizadas. Outro ponto
importantíssimo nesta teoria é o processo de Formação de Conceitos. A formação
de conceitos é o resultado de uma atividade complexa, em que todas as funções
intelectuais básicas (atenção deliberada, memória lógica, abstração, capacidade
para comparar e diferenciar) tomam parte (VYGOTSKY, 2005).
Vygotsky através de seus estudos denominou-os de espontâneos e
científicos. Os conceitos espontâneos criam várias estruturas necessárias aos
aspectos elementares e mais primitivos de um conceito, dando-lhe corpo e
vitalidade. Seu desenvolvimento é ascendente (de baixo para cima), partem do
concreto para o abstrato. Eles são definidos por seus aspectos fenótipos
(características do indivíduo determinadas pelo seu genótipo e pelas condições
ambientais), sem uma organização consistente e sistemática (SCALCON, 2002).
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Os conceitos científicos fornecem estrutura para o desenvolvimento crescente
dos conhecimentos espontâneos da criança para o seu uso consciente e deliberado.
Seu desenvolvimento é descendente (de cima para baixo), partem do abstrato para
o concreto. Eles são sempre mediados por outros conceitos; exercem papel
preponderante na aprendizagem escolar (VYGOTSKY, 2005).
A curva do desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos não
coincide, mas, ao mesmo tempo, e exatamente em função disto, revelam as mais
complexas relações de reciprocidade entre ambos, existindo uma relação de
interdependência, que, em dado momento, acaba confluindo. Os conceitos
espontâneos alcançam os conceitos científicos, tornando-se científicos no cotidiano.
No campo dos conceitos científicos o domínio de um nível mais elevado não deixa
de influenciar os conceitos espontâneos da criança que foram constituídos
anteriormente. Esse domínio leva à elevação do nível dos conceitos espontâneos,
que são reconstruídos sob a influência do fato que a criança passou a dominar
através dos conceitos científicos (VYGOTSKY, 2005).
Os conceitos científicos são de grande relevância, pois melhoram áreas do
desenvolvimento ainda não percorridas pela criança. A apreensão de um conceito
científico antecipa o caminho do desenvolvimento, transcorrendo uma zona em que
a criança ainda não tem amadurecido as respectivas possibilidades. Portanto, a
aprendizagem dos conceitos científicos pode desempenhar um papel imenso e
decisivo em todo o desenvolvimento intelectual da criança (VYGOTSKY, 2005).
Vygotsky construiu a teoria da zona de desenvolvimento proximal, tendo por
finalidade explicar como a aprendizagem gera desenvolvimento. Através de
exemplos

afirma

que

existe

uma

relação

entre

determinado

nível

de

desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem (SCALCON, 2002, p.
59).
Nesse contexto, para Vygotsky, não existe somente um

nível de

desenvolvimento, mas no mínimo dois: o real e o potencial. Nível

de

desenvolvimento real é aquele em que a criança é capaz de solucionar problemas
sozinha, sem a ajuda de terceiros. Nível de desenvolvimento potencial é aquele em
que as crianças dependem da colaboração e do auxílio de outras pessoas para
encontrar as soluções. A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o
nível real, que se determina através da solução independente de problemas, e o
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nível potencial, determinado através da solução de problemas sob orientação de
terceiros (SCALCON, 2002).
O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental
retrospectivamente, define as funções que já amadureceram. A zona de
desenvolvimento proximal compreende os processos e as funções que ainda não
amadureceram, mas que estão em formação, em estado de potência, caracterizando
o desenvolvimento prospectivamente. O desenvolvimento potencial em uma dada
fase torna-se, em um momento consecutivo, desenvolvimento real; este último, por
conseguinte, provoca o surgimento de novas potencialidades, caracterizando um
movimento dialético entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial.
Esse movimento é provocado pelo educador pela intervenção pedagógica (processo
de mediação), criando assim, a zona de desenvolvimento proximal. Dessa forma, a
zona de desenvolvimento proximal caracteriza-se como domínio psicológico
fundamentalmente dinâmico e em permanente transformação (SCALCON, 2002).
A zona de desenvolvimento proximal é importantíssima no âmbito escolar,
pois é nela que ocorrem as intervenções de outras pessoas e do meio físico no
desenvolvimento humano. Portanto, a educação representada pelo professor, é
aquele no qual a criança mantém interações permanentes na escola, e este tem o
dever de conhecer os níveis de desenvolvimento dos alunos, oportunizando-lhe
assim dirigir o ensino para estágios mais avançados, direcionando os educandos
para sua força potencial.
Enfocamos a Didática da Pedagogia Histórico-Crítica, pois propiciará aos
professores a operacionalização desta metodologia de ensino, esta desenvolvida por
Gasparin (2005), tem como marco referencial à teoria dialética do conhecimento,
para fundamentar a concepção metodológica e o planejamento do ensinoaprendizagem, como a ação docente-discente.
Nessa teoria, o conhecimento constrói-se, fundamentalmente, a partir da base
material (prática social dos homens e processos de transformação da natureza por
eles forjados); porém as organizações culturais, artísticas, políticas, econômicas,
religiosas, jurídicas etc. também são expressões sociais que inferem na construção
do conhecimento. Portanto, é a existência social dos homens que gera o
conhecimento, pois este resulta do trabalho humano, no processo histórico de
transformação do mundo e da sociedade, através da reflexão sobre esse processo.
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O conhecimento, como fato histórico e social supõe sempre continuidades, rupturas,
reelaborações, reincorporações, permanências e avanços (GASPARIN, 2005).
Os cinco passos que formam a didática da Pedagogia Histórico-Critica exigem
do educador uma nova forma de pensar os conteúdos estes devem ser enfocados
de maneira contextualizada em todas as áreas do conhecimento humano,
evidenciando que este advém da história produzida pelos homens nas relações
sociais de trabalho. Essa didática objetiva um equilíbrio entre teoria e prática,
envolvendo os educandos em uma aprendizagem significativa dos conhecimentos
científicos e políticos, para que estes sejam agentes participativos de uma sociedade
democrática e de uma educação política (GASPARIN, 2005).

6. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

6.1 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: REGIME, TEMPOS E ESPAÇOS
O CEF 33 de Ceilândia conta com o regime de ciclos, 3 o ciclo, 1o e 2o blocos,
disposto da seguinte forma:
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6.2 RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE

A atual gestão tem se mostrado bastante flexível e receptiva às demandas da
comunidade, estamos fechando um ciclo de transformação de Escola Classe para
Centro de Ensino Fundamental, durante este período de transição muitas das ações
voltadas para a comunidade foram suspensas. Essas atividades foram retomadas
pela atual gestão através da festa junina, palestras para os pais e para os alunos,
apresentações diversas e participação em atividades extracurriculares (Circuito de
Ciências, Exposições, OBMEP, Jogos da Primavera, Jogos Escolares do DF).

6.3 ATUAÇÃO DE EQUIPES ESPECIALIZADAS E OUTROS PROFISSIONAIS
SOE – Serviço de Orientação Educacional
O SOE, de acordo com o regimento escolar da rede pública de ensino do
Distrito Federal, é um serviço especializado eu objetiva acompanhar e apoiar os
profissionais da educação, dos estudantes, seus familiares e a articulação da
comunidade escolar e da rede externa, quanto ao processo de ensino e
aprendizagem e das relações humanas que os cercam (DISTRITO FEDERAL,
2015).
No CEF 33, o SOE atua em diversas atividades propostas, desde a estratégia
de matrícula, participando da formação das turmas juntamente com a Secretaria e
professores até projetos de transição dos estudantes entre escolas. Também auxilia
na identificação, orientação e encaminhamentos de alunos com problemas
disciplinares, de aprendizagem, de adaptação ou familiares, além dar suporte aos
demais serviços existentes nessa instituição de ensino.
Atua nos conselhos de classe, proporcionando momentos de discussão e
reflexão-ação, ajudando a desenvolver ações que levem à percepção do outro além
de melhorias no ambiente escolar.
Essas ações têm como ponto de partida ações coletivas, contextualizadas e
integradas

a

esse

documento

(projeto

político

pedagógico),

buscando

o

desenvolvimento integral do estudante.
SEAA – Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
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O SEAA atua na promoção de ações que viabilizem a reflexão e a
conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos atores da escola,
principalmente professores e gestores, bem como no apoio à equipe escolar,
favorecendo a apropriação de conhecimentos, o desenvolvimento de recursos e
habilidades que viabilizem a oxigenação e a renovação das práticas educativas.
O MEC aponta para a importância da existência de um serviço de apoio
educacional especializado que seja orientado para a análise do contexto
educacional e para o conhecimento da ação pedagógica, por meio do contato com
os professores, com o ambiente da sala de aula, com o processo de ensino e de
aprendizagem e com suas respectivas estratégias metodológicas e avaliativas.
Devido à grande demanda da rede em realizar avaliações, acompanhamentos
aos estudantes ANEES e dar apoio aos estudantes com transtornos funcionais,
percebeu-se a importância da ampliação do serviço para atendimento aos anos
finais, já que as problematizações referentes à questões de aprendizagem não se
encerram na modalidade anterior.
De acordo com o Regimento escolar das instituições educacionais da rede
pública de ensino do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 2015), o serviço
especializado de apoio à aprendizagem (SEAA) é multidisciplinar e tem como função
o apoio técnico-pedagógico especializado com o objetivo de promover a melhoria do
desempenho escolar de todos os alunos, com e sem necessidades educacionais
especiais, por meio de atuação conjunta dos profissionais que constituem a equipe.
As ações da equipe especializada de apoio a aprendizagem se concretizam
nos espaços e tempos do contexto escolar, utilizando-se de coordenações coletivas,
conselhos de classe, participação na execução e/ou planejamento de ações
específicas, reuniões, entre outros, buscando sempre fortalecer a escola como
promotora de desenvolvimento, auxiliando nas problematizações e intervenções das
dificuldades de escolarização, promovendo uma cultura do sucesso dentro da
escola.

7. PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZAGEM
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7.1 PRÁTICA AVALIATIVA: PROCEDIMENTOS, INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS
DE APROVAÇÃO.

A avaliação escolar no contexto atual alinha a dinâmica da prática pedagógica
com o processo reflexão – ação - reflexão, articulando o pensar e o fazer de maneira
contextualizada, considerando tanto o desenvolvimento dos alunos quanto o alcance
dos objetivos propostos. Para Hoffmann (2008, p. 52-53), “a avaliação deve significar
a relação entre dois sujeitos conscientes que percebem o mundo através de suas
próprias individualidades, portanto, subjetivamente”.

De acordo com Luckesi (2002), o avaliar possui basicamente três passos:
conhecer o nível do desempenho do aluno em forma da constatação da realidade;
comparar essa informação com aquilo que é considerado importante no processo
educativo (qualificação); e, tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados
esperados. Por isso, o autor acredita que o avaliar não pode ser um instrumento de
controle, mas sim um momento de coleta de dados que possibilite diagnosticar os
avanços e os retrocessos de cada aluno, permitindo ao professor analisar sua a
própria ação pedagógica, podendo então redimensionar o seu trabalho e rever o seu
planejamento, considerando-os como parte de um processo que permita ao
professor adequar sua metodologia e dar novos encaminhamentos para que o aluno
possa superar suas dificuldades.
Nesse contexto, esta instituição educacional compreende o processo
avaliativo intrinsecamente ligado à organização do trabalho pedagógico, devendo
avaliar o que se ensina, vinculando a avaliação ao processo de ensino e
aprendizagem e fazendo desta, um procedimento pedagógico que assegure o
desenvolvimento do aluno. Seu objetivo não é somente dar notas, classificar, excluir
ou identificar o insucesso do aluno, mas a reorganização do trabalho pedagógico
para garantir a aprendizagem de todos os alunos.
Devido a isso, nesta instituição, em toda situação de avaliação existe um
acompanhamento sistemático do processo ensino-aprendizagem, a fim de
possibilitar

modalidades

de

avaliação

da

aprendizagem

voltadas

para

o

desenvolvimento do aluno, como a avaliação diagnóstica e a avaliação formativa,
realizadas de maneira contínua, por meio de várias técnicas, metodologias e com a
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utilização de diversos instrumentos, tais como: debates, seminários, trabalhos
individuais e coletivos, apresentações de trabalho, portfólio, testes, relatórios,
produção de texto, exposição de trabalhos, confecção de cartazes, produção de
maquetes, emprego de tecnologia nos trabalhos (slides, estatística, gráficos...),
simulado, autoavaliação etc.
Por isso, é importante o aluno estar consciente de seus avanços e
dificuldades, sendo o professor o responsável por utilizar uma metodologia centrada
numa perspectiva dialética e uma prática pedagógica que estabeleça o exercício
entre o ato de ensinar e o ato de aprender. As práticas do trabalho docente devem
ser diferenciadas em suas formas e abordagens, para criar oportunidades concretas
de aprendizagem, sendo possível avaliar constantemente o processo ensinoaprendizagem.
O que torna possível a avaliação do aluno, do trabalho do professor e da
instituição educacional para, a partir dos resultados obtidos, se necessário,
redirecionar o fazer pedagógico, com a Recuperação Continua, que ocorre por meio
de aulas no turno contrário, para os alunos que tenham dificuldades em sua
aprendizagem, promovendo aulas de reaprendizado do conteúdo por meio de
revisões, debates, entre outros; além disso, também ocorre por meio de
intervenções em sala de aula, dirigidas às dificuldades específicas dos alunos, no
mento em que elas são constatadas, sendo contínua e cumulativa no decorrer do de
cada bimestre letivo.
No processo avaliativo devemos considerar as diferenças que permeiam a
sala de aula e o contexto sócio-educacional, devendo favorecer o diálogo e a
mediação entre as várias histórias de vidas que a instituição educacional acolhe.
Enfim, segundo as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de
Aprendizagem para a Educação Básica (DISTRITO FEDERAL, 2015) “a avaliação
deve realizar-se numa perspectiva formativa que transforma o espaço educativo em
um ambiente de desafios pedagógicos e de construção de conhecimentos e de
competências”.
Compreendemos que está intrínseca à avaliação uma relação de poder entre
professor e aluno. Por isso, pensamos na importância da avaliação no processo de
aprendizagem dos alunos, principalmente se considerada como formativa, ela
cumpre funções que orientam e regulam o processo de ensino-aprendizagem e
promovem

o

desenvolvimento

do

estudante,

constituindo

um

objeto

da

aprendizagem, já que a ela se agregam valores essenciais como a honestidade, por
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meio do reconhecimento do que se sabe e do que pode ser melhorado; a
responsabilidade, quando se conhece a importância da aprendizagem e se dispõe a
trabalhar em busca dela; e o coletivismo, ao perceber que o conhecimento se
constrói através de ações conjuntas e, por isso, os resultados não são respostas a
uma ação individual, do aluno, mas do processo de ensino-aprendizagem.
Dentro da concepção histórico-crítica, a avaliação acontece de forma
diagnóstica, contínua e permanente obtendo assim informações necessárias sobre o
desenvolvimento da prática pedagógica para poder intervir e reformular a prática
para que a mesma aconteça de forma satisfatória dentro do processo ensino
aprendizagem.

7.2 CONSELHO DE CLASSE

O Conselho de Classe é também um espaço interdisciplinar, uma vez que
aglutina professores de diversos componentes curriculares, assumindo caráter
deliberativo quando se refere ao processo didático. A avaliação desenvolvida ao
longo do conselho de classe expressa os objetivos da escola como um todo e no
interior da sala de aula como avaliação do processo didático.
O conselho de classe como instância coletiva de avaliação, como espaço da
interdisciplinaridade e também um excelente lugar para o exercício da participação
mediado pelo diálogo que visa ao envolvimento de todos no processo educativo da
escola.

7.3 IDEB

O CEF 33 de Ceilândia só possui nota relacionada ao IDEB referente aos
anos de 2015 e 2017. Em 2015 e 2017 alcançou o índice de 4.0 e 4.4,
respectivamente, superando a meta estipulada pelo INEP para o ano de 2017 que
era 4.3. Existe uma grande expectativa para avanço dos índices para o ano de 2019,
porém até a data de construção do documento os dados não haviam sido
divulgados.
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O CEF 33 encontra-se na situação destacada em vermelho.

8. PLANO DE AÇÃO
O plano de ação para o ano letivo de 2020 foi elaborado com a participação
de toda a comunidade escolar através de profunda discussão sobre os erros,
acertos, projetos e dados referentes ao ano de 2019.
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As figuras abaixo representam os índices de aprovação, reprovação e evasão
escolar que serviram como base para grande parte das estratégias pensadas para o
ano letivo de 2020.

CEF 33 DE CEILÂNDIA - 2019
6º ANO
7º ANO
8º ANO

9º ANO

APROVAÇÃO

87,46%

86,27%

82,59%

75%

REPROVAÇÃO
EVASÃO

11,86%

12,19%

14,63%

21,74%

0,68%

1,54%

2,78%

3,26%

CEF 33 DE CEILÂNDIA - 2019
APROVAÇÃO

82,83%

REPROVAÇÃO

15,11%

EVASÃO

2,07%

8.1 – OBJETIVOS E METAS PARA 2020

OBJETIVOS

METAS

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

RESPONSÁVEIS

OBSERVAÇÕES

• Avaliação 100%
formativa
• Reduzir a
reprovação
• Aumentar o índice
geral de aprovação
da escola (com
qualidade)

• Reduzir em 3% o
índice de reprovação
do 9º ano;
• Reduzir em 2% o
índice de reprovação
do 7º ano.

• Materiais,
estratégias e
metodologias
diversificadas.

• Comunidade
escolar

• Ações devem
ocorrer ao longo do
ano letivo

• Projetos
interventivos
• Formação
continuada dos
professores nas
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coletivas sobre
avaliação e
estratégias
avaliativas.
• Reuniões
interventivas nas
turmas com baixo
rendimento
• Reestruturar
semana de provas
(reduzir o número
de provas e não
liberar estudantes
após a prova)

OBJETIVOS

METAS

AÇÕES ESTRATÉGICAS

RESPONSÁVEIS

OBSERVAÇÕES

• Escuta qualificada dos
estudantes.
• Fazer com
que estudantes
sejam
motivados e
sintam-se
pertencentes a
escola.

• Aumentar a
motivação dos
alunos.

• Aumentar a
participação
positiva nas
atividades
propostas.

• Rodas de conversa com
estudantes e pais.
• Formação continuada dos
professores nas coletivas.
• Premiação dos alunos
destaques na presença dos
pais.
• Reuniões bimestrais mais
efetivas e participativas
• Comunidade escolar.
com os pais (nas salas).

• Ações devem
ocorrer ao longo
do ano letivo.

• Aulas dinâmicas, práticas,
• Aumentar a
lúdicas, temáticas, saídas
participação da
pedagógicas levando em
família.
consideração a realidade
do estudante.
• Criar projetos
voltados para a
• Projetos que os alunos
comunidade
gostem (interclasse e show
escolar.
de talentos...).
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OBJETIVOS

METAS

AÇÕES ESTRATÉGICAS

RESPONSÁVEIS

OBSERVAÇÕES

• Atividades de interação
entre os grupos da escola
(matutino, vespertino,
coordenação, direção, e
equipe).
• Compartilhar experiências e
dificuldades para solução de
problemas.
• Reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido
(valorização).
• Acolhimento e escuta
sensível.
• Trabalho de saúde coletiva.
• Aquisição e organização dos
equipamentos de multimídia
(PDAF).

• Incentivar e
manter a
motivação dos
professores.

• Aumentar a
satisfação
laboral.
• Proporcionar
a participação
positiva nas
atividades
propostas.

• Aquisição de bebedouro para
a quadra e abrir passagem na
quadra poliesportiva.
• Direção, equipe,
• Construção de um espaço de coordenação.
convivência.

• Ações devem
ocorrer ao longo
do ano letivo.

• Diminuir ruídos no ambiente
escolar.
• Melhorar comunicação.
• Documentar as decisões
tomadas em reuniões
coletivas.
• Cuidado nas falas de em
relação ao trabalho dos
colegas.
• Acompanhamento constante
do supervisor e/ou
coordenadores.
• Cuidado: lembrar de datas
comemorativas (para
professores).
•Construção de uma sala de
convívio para os profissionais.
•Diminuir indisciplina dos
estudantes.
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OBJETIVOS

METAS

AÇÕES ESTRATÉGICAS

RESPONSÁVEIS

OBSERVAÇÕES

• Convocações pontuais.
• Projetos voltados para
participação familiar.
• Conscientizar
pais sobre sua
importância no
processo de
ensinoaprendizagem.

• Aumentar e
proporcionar a
participação
dos pais na
vida escolar do
aluno.

• Palestras com
especialistas sobre
acompanhamento familiar.

Comunidade escolar e
1x semestre.
parcerias.

•Evento cultual esportivo.
• Ações sociais (dia da
família).

OBJETIVOS

METAS

AÇÕES ESTRATÉGICAS

RESPONSÁVEIS OBSERVAÇÕES

Momentos de reflexão nos
planejamentos coletivos.
Incentivar a
autocrítica dos
professores
sobre o trabalho
pedagógico.

Conscientizar sobre
a importância de
pensar em novas
estratégias de
ensino e avaliação
em caso de
resultados
negativos.

Buscar feedback junto aos
estudantes.
Avaliações dos estudantes em
relação ao trabalho
desempenhado (direcionada,
ética e profissional).

Direção,
coordenação e
equipe.

Ao longo do ano
letivo.

Sugestão de leitura.

OBJETIVOS

Melhorar as
relações
interpessoais.

METAS

• Reduzir o
número de
conflitos entre os
servidores,
professores e
alunos
•Propiciar
ambiente
agradável de
trabalho.

AÇÕES ESTRATÉGICAS

• Promover espaços de fala e
rodas de conversa.
• Formações sobre mediação
de conflitos (prática) e
comunicação não violenta.

RESPONSÁVEIS

Direção, equipe,
professores,
coordenação.

OBSERVAÇÕES

Ao longo do ano.

•Instrução sobre excelência no
serviço público.
• Valorização do exercício

33

profissional.
• Trabalhar questões de
afetividade, empatia e
emoções.
•Discutir assuntos gerais todos
juntos (matutino e
vespertino).
•Espaços/eventos para
interação entre colegas dos
turnos (1xbim).

OBJETIVOS

METAS

AÇÕES ESTRATÉGICAS

RESPONSÁVEIS OBSERVAÇÕES

• Cumprir o regimento escolar.
• Acompanhamento das
sanções disciplinares.
• Elaborar atividade para
alunos suspensos (banco de
tarefas).
• Divulgar aos professores os
alunos suspensos.
• Convocar os responsáveis em
casos de suspensão.

Reduzir o índice
de ocorrências
por indisciplina,
barulho e
depredação
patrimonial.

• Reduzir em 10%
as ocorrências.

• Fiscalização de corredores e
outras áreas da escola.

• Propiciar
ambiente
adequado ao
ensinoaprendizagem.

• Liberação individual dos
alunos (casos extremos) melhorar texto banheiro.

• Diminuir o
barulho na escola.

• Responsabilização do aluno
que depredar o patrimônio
(pagar, limpar, etc.).

Direção,
coordenação e
equipe, parcerias
e PDAF.

Ao longo do ano.

• Definir melhor o espaço da
aula de educação física.
• Acesso do tênis de mesa pela
quadra
• Espaço de convivência para
os estudantes.
• Conscientizar os professores
sobre a quantidade de alunos
fora de sala aula.
• Divulgação da proibição do
uso do celular.
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OBJETIVOS

Motivar para
melhorar os
resultados nas
avaliações
externas.

METAS

• Melhorar o IDEB
da escola.
• Melhorar o
rendimento na
OBMEP.

OBJETIVOS
Reduzir as fragilidades
pedagógicas (prérequisito,
interpretação,
operações básicas)

OBJETIVOS

AÇÕES ESTRATÉGICAS
• Conscientizar sobre a
importância de fazer a prova
com responsabilidade, através
de conversas.
• Conscientizar sobre a
imagem da escola.

RESPONSÁVEIS OBSERVAÇÕES

Direção,
coordenação,
professores e
alunos.

• Usar questões de provas
anteriores ao longo do ano
letivo.

METAS
* Minimizar as

dificuldades de
ensino-aprendizagem
dos estudantes

METAS

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

RESPONSÁVEIS OBSERVAÇÕES

* Projetos

Professores,
interventivos pontuais
coordenação e
de acordo com a
equipe.
dificuldade

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

RESPONSÁVEIS OBSERVAÇÕES

* Promover a aceitação
da diversidade.
* Valorizar a promoção
do direito a diversidade.
* Trabalhar os temas
transversais.

* Aumentar autoestima.
* Reduzir automutilação.
* Reduzir ocorrências
envolvendo violência,
homofobia, bullying,
racismo.

* Trabalhar os temas
transversais.
* Conscientização
através de palestras,
rodas de conversas e
debates.

Direção, equipe,
professores,
coordenação.

9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

A PP será reavaliada e atualizada semestralmente observando-se os
resultados alcançados, as estratégias utilizadas e a necessidade de mudança
estratégica para o alcance das metas estabelecidas

e/ou inclusão de projetos

interventivos a fim de resolver e/ou minimizar problemas não antes previstos ou
identificados na construção deste documento, utilizando as coordenações coletivas e
os dias de avaliação institucional.
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“Treine enquanto eles dormem, estude enquanto
eles se divertem, persista enquanto eles descansam,
e então, viva o que eles sonham”. Provérbio japonês

10. PROJETOS INSTITUCIONAIS

10.1 PROJETO EDUCACIONAL: PLANTÃO DE DÚVIDA DE MATEMÁTICA

Justificativa:
No ano de 2018 os alunos do CEF33, apresentaram um rendimento baixo na
disciplina de matemática e em alguns bimestres a taxa de alunos em recuperação
superou os 40%.
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas apresenta a
matemática de uma forma mais logica e menos formal. Muitas vezes o banco de
questões da OBMEP apresenta complexidade e Logica na qual o aluno não está
habituado. O programa, “OBMEP na escola” desenvolvido pelo IMPA, quer estimular
atividades extraclasse com o uso dos materiais da OBMEP, tais como provas e
Bancos de Questões.
O conteúdo de matemática, em conjunto com o banco de questões da
OBMEP é relativamente extenso e os plantões visam respeitar o tempo de
aprendizagem de cada aluno. Assim alunos como baixo rendimento terá um
atendimento diferenciado e muita das vezes exclusivo.
O acompanhamento do professor junto aos alunos deve ser contínuo e
diagnosticador, pois é uma espécie de mapeamento que vai identificando as
conquistas e as dificuldades dos alunos em seu dia-a-dia.
Objetivos:
 Ampliar a mediação do professor no ensino e aprendizagem.
 Respeitar o tempo de aprendizagem da cada aluno.
 Equalizar a distorção de aprendizagem.
 Reduzir o índice da reprovação.
 Melhorar a autoestima do aluno através de experiências positiva e estimulo
reforço.
 Estimular o aluno a localizar os erros;
 Permitir ao aluno que compreenda o seu potencial;
 Criar condições favoráveis que levem os alunos a aproximar-se mais do
conhecimento;
 Criar novas técnicas, métodos e procedimentos para trabalhar as atividades,
as quais os alunos apresentam dificuldades;
 Estimular o aluno a solucionar suas dúvidas, proporcionando um
conhecimento amplo sobre o assunto estudado.
 Interação com banco de questões da OBMEP.
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Sanar dúvidas pontuais do alunado decorrente disfunções do ensino e
aprendizagem em séries anteriores onde o aproveitamento não foi suficiente
para embasamento da série atual.
Interromper o ciclo de inatividade de alguns alunos.
Elevar o índice de qualidade do processo de ensino e aprendizagem.

Estratégias:
 Fazer um diagnóstico e descobrir o que os alunos aprenderam e o que não
aprenderam e como deverá trabalhar com as dificuldades dos alunos.
 Assistência dinâmica e crítica do conhecimento proximal, atingindo a
dificuldade apresentada e ao mesmo tempo explorando outras formas de
soluções.
 Os plantões serão ofertados nas segundas, terças e quartas feira no turno
contrário ao de aula, exclusivamente para os alunos.
 O aluno será dispensado após ter suas dúvidas sanadas.
 O aluno recebera atendimento particularizado ou com uma relação número de
aluno por professo baixa.
Sabemos e temos a convicção de que o aluno é o “centro do processo
educativo” e cabe ao professor ser um agente ativo, mediador entre aluno e
conhecimento e também ser responsável pela sua formação e pela sua
aprendizagem.

10.2 SHOW DE TALENTOS – CEF 33 DE CEILÂNDIA
Público alvo:
Estudantes do Centro de Ensino Fundamental 33 de Ceilândia.
Justificativa:
Por meio do Projeto pretende-se que os alunos desenvolvam
responsabilidade com os compromissos; aprendam a dividir tarefas e cumprir
horários (respeitando suas limitações e a dos colegas); desenvolvam o senso crítico
e a cidadania. Além de incentivar a criatividade artística dos estudantes, fomentando
o valor e a vivência da cultura e possivelmente descobrindo talentos.
Objetivo Geral:
Incentivar os alunos à descoberta de suas habilidades, a fim de levar o
educando a desenvolver a capacidade de conquistar sua autonomia através de
diálogos, poemas, teatro, música, dança e etc.
Objetivos Específicos:
 Conhecer e contemplar os vários estilos musicais que fazem parte da vida
das pessoas (romântico, sertanejo, funk, pagode, samba, rock, discoteca,
popular, entre outros);
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Estimular a oralidade, autonomia, improvisação e interpretação;
Incentivar os discentes por meio de uma competição saudável, estimulandoos ao desenvolvimento de suas aptidões artísticas;
Selecionar informações adequadas para o tipo de apresentação que será
proposta.
Utilizar a criatividade para dramatizar e chamar a atenção do público-alvo;
Aguçar a curiosidade dos alunos e promover a integração dos participantes
na busca de informações para a realização das apresentações para a
Comunidade Escolar;
Despertar a atenção do público em geral através de um trabalho de
divulgação durante os shows, para a importância de valorizar os talentos
apresentados, como forma de incentivá-los no desenvolvimento artísticocultural;

Metodologia:
1. Organização: O professor conselheiro de cada turma deverá realizar leitura do
projeto, expor as regras do mesmo e fazer o levantamento das apresentações
a serem realizadas.
2. Apresentações Prévias: As apresentações prévias ocorrerão em sala de aula
no início de abril, sendo 2 horários (no máximo) por turma.
3. Show de Talentos: As melhores apresentações realizadas durantes as
apresentações prévias serão convidadas a participar do evento “Show de
Talentos” a ser realizado no pátio da escola no final de abril.
Apresentações:
Será permitida qualquer manifestação artística nas mais diversas
modalidades: dança, canto, teatro, poesias, show de comédia, hipnose, desenhos,
entre outros.
Avaliação:
Após a realização do evento far-se-á avaliação para possíveis correções de
falhas existentes no Projeto.

10.3 PROJETO JOGOS INTERCLASSE
Justificativa:
O esporte é um fenômeno social que está ocupando cada vez mais espaço na
vida das pessoas, principalmente dos jovens e das crianças, seja pela divulgação da
mídia ou pelo prazer e curiosidade que a prática esportiva oferece. O esporte
enquanto instrumento educacional, proporciona o desenvolvimento integral do aluno,
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o respeito às regras e a boa convivência em grupos, ajuda o indivíduo a lidar com
suas expectativas e emoções (derrota e vitória), faz com que o sujeito supere seus
limites e seja mais solidário com o próximo. Geralmente, é nas aulas de Educação
Física e nos Jogos Interclasse, que os alunos têm suas primeiras experiências com
o esporte, aprendem a conviver socialmente respeitando as regras, exercem a
cidadania e a solidariedade uns com os outros. Os Jogos interclasse são um evento
de participação, integração e cooperação que envolve toda a unidade educacional
em um clima de respeito, energia, alegria e amizade. O esporte, a atividade física, os
jogos e as brincadeiras podem contribuir de forma significativa para a formação
integral do aluno?
Objetivos:









Promover a socialização, integração e o respeito dos alunos entre si, e com a
equipe escolar do CEF33.
Incentivar o respeito as regras.
Estimular as relações sociais do ambiente escolar e de todos os sujeitos
envolvidos na Instituição Educacional.
Oportunizar momentos de diversão e lazer através do esporte e jogos.
Incentivar a curiosidade por novos conhecimentos.
Promover a cooperação.
Desenvolver a criticidade.
Estimular valores cívicos e o respeito à diversidade.

Conteúdos:





Esportes – Futsal, vôlei, atletismo e tênis de mesa
Jogos e brincadeiras – Queimada, corda, cabo de guerra, dança da cadeira,
corrida de saco, embaixadinhas, xadrez, dama, dominó.
Jogos de matemática.
Soletrando e Quiz de conhecimentos gerais.

Avaliação:
O projeto Jogos Interclasse ocorrerá no período de 28/06/2019 à 05/07/2019,
onde haverá diversas modalidades de jogos e brincadeiras, esportes, jogos de
tabuleiros e conhecimentos gerais, porém durante todo o 1º semestre até o início
dos Jogos interclasse, foi trabalhado com os alunos, o respeito às regras, a
convivência em grupo, a importância do saber “ganhar” e “perder”, o jogo limpo, o
respeito às diferenças e a convivência harmoniosa no ambiente escolar. O foco
principal, é saber se o projeto atingiu os valores esportivos, o respeito às regras e
aos jogadores de outras equipes, a socialização, a cooperação, a alegria e o prazer
em participar do projeto.
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10.4 PROJETO FORMATURA
Público: Alunos do 9º ano.
Problematização:
Rito de passagem que marca a mudança do Ensino Fundamental para o
Ensino Médio.
Tema Gerador: Sugestão a partir de uma enquete feita com os alunos.
Justificativa:
Valorização do tempo que passaram na escola e uma forma de despedida.
Objetivo:
Gerar o sentimento de satisfação da etapa concluída, além de gerar interação
entre professores e alunos.
Metodologia:
Reunião com os pais para informar sobre a formatura; estipular valores a ser
pago; Fazer enquete sobre o tema gerador; Elaborar camiseta de formatura, para
estimular a divulgação do evento; Contratar empresas que irão ajudar no evento;
fazer levantamento de gastos; Realização do evento: Colação e baile.
Cronograma:
Fevereiro - Reunião com os pais e enquete sobre o tema gerador do evento
Março: Início do pagamento dos alunos e confecção da camiseta
Novembro: Fim do pagamento pelos alunos
Dezembro: Realização do evento
Acompanhamento e avaliação:
Será formada a comissão de formatura com professores, direção e alunos
para acompanhar o andamento do evento.

10.5 “BIOGRAFIAS”
Apresentação:
O projeto “Biografias” é uma atividade pedagógica que tem por objetivos o
desenvolvimento e o aprimoramento da linguagem oral e escrita através da
exploração do texto biográfico. Além disso, o projeto visa proporcionar aos alunos
referências de personalidades históricas, ou atuais, que possam servir de inspiração
para formação pessoal.
Justificativa:
O projeto visa tornar a aprendizagem mais significativa aproximando a
construção do conhecimento à realidade concreta dos alunos, além de trabalhar as
áreas em que eles apresentam grandes dificuldades como: linguagem oral e escrita,
motivação e disciplina.
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Objetivo Geral:
Propiciar aos alunos o conhecimento acerca de personalidades que possam
servir de inspiração e referencial para o direcionamento de suas vidas, baseado em
valores como: coragem, perseverança, honestidade, generosidade, entre outros.
Objetivos Específicos
 Trabalhar o gênero textual narrativo;
 Aprimorar a linguagem escrita;
 Aprimorar a leitura;
 Desenvolver hábitos de leitura;
 Trabalhar habilidades de expressão oral;
 Experienciar imaginativamente vidas de pessoas inspiradoras;
 Desenvolver habilidades de pesquisa sobre temas específicos.
Metodologia:
Os professores trabalharão durante as aulas, com os alunos, biografias
criteriosamente selecionadas. Após o término das considerações acerca das
biografias, os alunos escolherão uma personalidade dentre as trabalhadas em sala,
ou qualquer outra daquelas sugeridas pelos professores através de uma lista. Eles
produzirão um texto contando a história do personagem e justificando a escolha. Em
seguida, farão uma apresentação, devidamente caracterizados como o próprio
personagem, contando a história do mesmo para a turma. O projeto será finalizado
com o desfile dos alunos diante da escola. Apenas os alunos melhor caracterizados
poderão nele expor os trajes e adornos produzidos.
Cronograma:
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre

Análise e discussão das biografias.
Análise e discussão das biografias.
Entrega dos trabalhos e o desfile “Grandes Personalidades”.

10.6 PROJETO FESTIVAL DE CINEMA
Apresentação:
O projeto “Cinema” é uma atividade pedagógica que tem por objetivos o
desenvolvimento e o aprimoramento da linguagem oral e escrita através do contato
com diversos textos escritos, aperfeiçoar nos alunos o aprendizado sobre pesquisa,
resumo e produção de textos. Além disso, o projeto explora o uso da tecnologia, pois
os alunos terão que produzir um curta-metragem ou documentário e o projeto
pretende provocar nos alunos a reflexão sobre a temática Consciência Negra.
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Justificativa:
O projeto visa tornar a aprendizagem mais significativa, aproximando a
construção do conhecimento à realidade concreta dos alunos, além de trabalhar as
áreas em que eles apresentam grandes dificuldades como: linguagem oral e escrita,
motivação, disciplina, responsabilidade, habilidade de trabalhar em grupo.
Objetivo Geral:
Propiciar aos alunos o conhecimento sobre a realidade histórica brasileira e a
importância dos negros na formação da nossa sociedade .
Objetivos Específicos:











Trabalhar a pesquisa e o roteiro;
Aprimorar a linguagem escrita;
Aprimorar a leitura;
Aprimorar a capacidade de síntese;
Desenvolver a produção textual;
Desenvolver hábitos de leitura;
Desenvolver as habilidades tecnológicas;
Trabalhar habilidades de expressão oral;
Trabalhar a desenvoltura corporal;
Desenvolver habilidades de pesquisa sobre temas específicos.

Metodologia:
Os professores trabalharão, durante as aulas, o tema Consciência Negra.
Após os professores explicitarem a importância de tal temática, os alunos irão fazer
uma pesquisa sobre o assunto e escolherão possíveis subtemas dentro da temática.
No primeiro bimestre, eles produzirão um Pré-Projeto que irá justificar a importância
do tema escolhido, se desenvolverão um Curta-Metragem ou um Documentário. No
segundo bimestre, os alunos apresentarão um Cronograma Técnico das gravações
e um Roteiro Literário sobre o que pretendem gravar. No terceiro bimestre, as alunos
entregarão o filme ou o documentário em um pen-drive devidamente acompanhado
de uma ficha com informações sobre a produção do grupo. O projeto será finalizado
com a premiação dos alunos no 4º bimestre.
Cronograma:
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
4º Bimestre

Pré-Projeto
Roteiro Literário e Roteiro Técnico
Entrega dos Curta-Metragens e Documentários
Culminância do Projeto com a Premiação
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10.7 PROJETO FESTA JUNINA
Público: Toda a comunidade.
Apresentação:
O projeto da "Festa Junina” é uma atividade pedagógica que tem por objetivos
fomentar o contato do aluno e da comunidade com a diversidade cultural do povo
brasileiro, pois tratando-se o Brasil de um país continental, sua extensão geográfica
e imigração de outros povos que aqui chegaram com a promessa de nova vida em
terra fértil propiciaram costumes diversificados que fazem parte da construção da
história brasileira.
Segundo dados históricos, na época da Idade Média, a festa Junina era
comemorada ainda no estilo pagão, em celebração ao solstício de verão no
hemisfério norte, quando os ciganos se reuniam e pediam aos deuses a fartura de
colheitas, com apresentações coloridas e cheias de cores e bandeirinhas. Em
seguida a Igreja Católica se apropria e passa a celebrar a festa junina em
homenagem ao único santo que se celebra a data de seu nascimento ao invés de
seu falecimento; São João, adicionando ainda uma leitura cristã sobre simpatias
casamenteiras a Santo Antônio e ao primeiro papa da Igreja Católica Apostólica
Romana, São Pedro.
Essa tradição chega ao Brasil, junto com os portugueses no processo de
colonização, sofrendo a alteração de se marcar o solstício de inverno, ganhando
influências de negros e indígenas, tanto em aspectos religiosos quanto na culinária.
Os padres Jesuítas foram os responsáveis por levar a festa Junina ao Nordeste em
agradecimento às chuvas por se tratar de uma região comumente castigada por
grandes períodos de seca. E o nordeste tratou de inserir expressões culturais, forró
e quadrilha, adicionando o casamento do matuto.
A segunda maior festa brasileira, ficando atrás apenas do carnaval, percebese influencias do Maracatu rural, tradições sertanejas, catiras, boi-bumbá, danças
sulistas, as mais variadas comidas típicas e enfeites, são uma junção de partes da
cultura europeia, africana e indígenas, porém já é possível perceber barraquinhas
asiáticas influenciando o novo fazer do festejo.
Queima de fogos, fogueiras gigantes, apresentações teatrais e de dança,
brincadeiras e jogos, marcam essa valorização em todas as regiões brasileiras,
contando sempre com a presença do milho, pipoca, canjica, pamonha, bolos, curau,
quentão, cachorro-quente, mané-pelado, pé de moleque, maçã do amor entre
outros.
Segundo Rafael Batista, "além do Brasil, as celebrações da festa junina são
notáveis em diversos países. Reino Unido, França, Itália, Portugal, Espanha,
Noruega, Estados Unidos, Porto Rico, Canadá e Austrália são alguns exemplos de
lugares que celebram essas tradições."
A Escola, sendo um espaço em que se comunga os saberes materiais e
imateriais necessita promover ações que nos permitam manter as tradições do povo
ao qual pertencem os estudantes, tornando a transmissão cultural dos saberes
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imateriais algo significativo no cotidiano destes alunos e da comunidade, de forma
alegre e prazerosa. Repetindo as tradições de um povo ao qual é pertencente.
Justificativa:
O projeto visa tornar a aprendizagem mais significativa, aproximando a
construção do conhecimento à realidade concreta dos alunos e comunidades, além
de manter vivas as tradições culturais do povo brasileiro e da comunidade a qual ele
está inserido.
Objetivo Geral:
Propiciar aos alunos o conhecimento sobre a realidade histórica brasileira e a
importância de se conhecer melhor nossas manifestações culturais através de
apresentações lúdicas e folclóricas da nossa história, brincadeiras, gincanas.
Tornando o aprendizado gostoso e divertido.
Objetivos Específicos:
 Trabalhar em equipe;
 Trabalhar a aprendizagem cultural;
 Manter vivo o patrimônio cultural Imaterial;
 Entender as diversidades culturais;
 Experienciar comidas e culturas típicas das Regiões brasileiras;
 Trabalhar a desenvoltura corporal;
 Trabalhar as heranças culturais.
Metodologia:
Os professores ficarão responsáveis pela elaboração de gincanas durante as
semanas que antecedem a festa junina, a fim de promover estratégias de
pontuações para a competição entre as turmas. Além de ornamentar o ambiente
escolar para a preparação da Festa junina. A turma que cumprir os requisitos
semanais no cumprimento de provas e conseguir a maior pontuação da gincana
será premiada com um passeio. Tal processo visa estimular o trabalho em equipe
entre alunos e professores. Fortalecendo parcerias e elucidando o período festivo
que é proposto pela Festa Junina. No dia da apresentação da Festa Junina, os
alunos entrarão em contato com os diversos ritmos característicos desta época do
ano, além de poderem apreciar as diferentes comidas típicas das regiões brasileira.
Os alunos e também poderão fazer apresentações de quadrilhas.
Cronograma:
Maio Tarefas da gincana Junho Apresentação da festa junina
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