GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 412 DE SAMAMBAIA

PROPOSTA

PEDAGÓGICA

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 412
Samambaia, 31 de maio de 2020

1

Sumário
1.

Apresentação ....................................................................................................... 6

2.

Histórico ............................................................................................................... 8
2.1. Constituição histórica ........................................................................................ 8
2.2. Circuito de Ciências .......................................................................................... 9
2.3. Caracterização física ...................................................................................... 10
2.4. Dados de identificação da instituição .............................................................. 12
2.4.1. Localização - mapa .................................................................................. 12
2.5. Atos de regulação da instituição educacional ................................................. 12
2.6. Modulação 2020 ............................................................................................. 13

3.

Diagnóstico da Realidade .................................................................................. 14
3.1. Características sociais, econômicas e culturais da comunidade .................... 14
3.1.1. Dados do questionário: ............................................................................ 15
3.1.2. Dados do Censo Escolar 2019 ................................................................. 18
3.1.3. IDEB – Prova Brasil ..................................................................................... 22
3.2. Recursos materiais e espaços pedagógicos ................................................... 22

4.

Função Social .................................................................................................... 25

5.

Princípios ........................................................................................................... 26
5.1. Princípios da Educação em Tempo Integral ................................................... 26
5.1.1. Integralidade ............................................................................................ 27
5.1.2. Intersetorialização .................................................................................... 27
5.1.3. Transversalidade ...................................................................................... 27
5.1.4. Diálogo entre instituição educacional e comunidade................................ 28
5.1.5. Territorialidade ......................................................................................... 28
5.1.6. Trabalho em rede ..................................................................................... 28
5.2. Princípios Orientadores das práticas pedagógicas ......................................... 29
5.3. Princípios epistemológicos ............................................................................. 29

Centro de Ensino Fundamental 412 de Samambaia – QN 412 Área Especial nº 01 – Fone: 3901-7722

2
5.4. Educação Inclusiva ......................................................................................... 29
6.

Missão e Objetivos da Educação, do Ensino e das Aprendizagens ................... 31
6.1. Missão ............................................................................................................ 31
6.2. Objetivos da educação ................................................................................... 31
6.2.1. Objetivo geral ........................................................................................... 31
6.2.2. Objetivos específicos ............................................................................... 31

7.

Fundamentos Teórico-metodológicos ................................................................ 34
7.1. Pedagogia histórico crítica .............................................................................. 34
7.2. Psicologia histórico-cultural ............................................................................ 35

8.

Organização do Trabalho Pedagógico da Escola .............................................. 37
8.1. Metodologia de ensino adotada ...................................................................... 37
8.2. Alinhamento com diretrizes/OP ...................................................................... 37
8.3. Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes ................................... 38
8.3.1. Ações para prevenir a evasão .................................................................. 38
8.3.2. Ações para o sucesso escolar de todos os estudantes............................ 38
8.3.2.1. Projeto interventivo PD Leio .................................................................. 38
8.3.2.2. Reagrupamento Intraclasse .................................................................. 39
8.3.2.3. Multiletramentos .................................................................................... 39
8.3.2.4. Metodologias ativas............................................................................... 39
8.4. Plano de ação da Coordenação Pedagógica .................................................. 40
8.4.1. Objetivos .................................................................................................. 41
8.4.2. Competências .......................................................................................... 41
8.4.3. Metas ....................................................................................................... 42
8.4.4. Prazos ...................................................................................................... 42
8.4.5. Recursos necessários .............................................................................. 42
8.5. Outros profissionais ........................................................................................ 42
8.5.1. SOE e EEAA ............................................................................................ 42
Centro de Ensino Fundamental 412 de Samambaia – QN 412 Área Especial nº 01 – Fone: 3901-7722

3
8.5.2. Professores readaptados ......................................................................... 43
8.5.3. Sala de Recursos ..................................................................................... 43
8.5.4. Biblioteca Escolar ..................................................................................... 43
8.5.5. Laboratório de Informática ....................................................................... 43
9.

Estratégias de Avaliação .................................................................................... 44
9.1. Avaliação das aprendizagens ......................................................................... 44
9.1.1. Avaliação em larga escala ....................................................................... 45
9.1.2. Avaliação de rede..................................................................................... 45
9.1.3. Avaliação Institucional .............................................................................. 46
9.2. Conselho de Classe ........................................................................................ 46

10.

Organização Curricular .................................................................................... 47

11.

Plano de ação para implementação da Proposta Pedagógica ........................ 48

11.1. Gestão pedagógica ....................................................................................... 48
11.1.1. Objetivos ................................................................................................ 48
11.1.2. Ações ..................................................................................................... 48
11.1.3. Responsáveis ......................................................................................... 48
11.1.4. Prazo ...................................................................................................... 48
11.1.5. Recursos necessários ............................................................................ 48
11.2. Gestão dos Resultados Educacionais .......................................................... 49
11.2.1. Objetivos ................................................................................................ 49
11.2.2. Ações ..................................................................................................... 49
11.2.3. Metas ..................................................................................................... 50
11.2.4. Indicadores ............................................................................................. 50
11.2.5. Responsáveis ......................................................................................... 50
11.2.6. Prazos .................................................................................................... 50
11.2.7. Recursos Necessários ........................................................................... 50
11.3. Gestão Participativa ...................................................................................... 50
Centro de Ensino Fundamental 412 de Samambaia – QN 412 Área Especial nº 01 – Fone: 3901-7722

4
11.3.1. Objetivos ................................................................................................ 50
11.3.2. Ações ..................................................................................................... 51
11.3.3. Metas ..................................................................................................... 51
11.3.4. Indicadores ............................................................................................. 51
11.3.5. Responsáveis ......................................................................................... 51
11.3.6. Prazo ...................................................................................................... 51
11.3.7. Recursos Necessários ........................................................................... 52
11.4. Gestão de Pessoas....................................................................................... 52
11.4.1. Objetivos ................................................................................................ 52
11.4.2. Metas ..................................................................................................... 52
11.4.3. Ações ..................................................................................................... 52
11.4.4. Indicadores ............................................................................................. 53
11.4.5. Responsáveis ......................................................................................... 53
11.4.6. Prazo ...................................................................................................... 53
11.4.7. Recursos necessários ............................................................................ 54
11.5. Gestão Financeira ........................................................................................ 54
11.5.1. Objetivos ................................................................................................ 54
11.5.2. Ações ..................................................................................................... 54
11.5.3. Metas ..................................................................................................... 54
11.5.4. Indicadores ............................................................................................. 54
11.5.5. Responsáveis ......................................................................................... 54
11.5.6. Prazo ...................................................................................................... 54
11.5.7. Recursos necessários ............................................................................ 55
11.6. Gestão Administrativa ................................................................................... 55
11.6.1. Objetivos ................................................................................................ 55
11.6.2. Ações ..................................................................................................... 55
11.6.3. Metas ..................................................................................................... 55
Centro de Ensino Fundamental 412 de Samambaia – QN 412 Área Especial nº 01 – Fone: 3901-7722

5
11.6.4. Indicadores ............................................................................................. 56
11.6.5. Responsáveis ......................................................................................... 56
11.6.6. Prazos .................................................................................................... 56
11.6.7. Recursos Necessários ........................................................................... 56
12.

Acompanhamento e Avaliação da PP ............................................................. 57

12.1. Avaliação coletiva ......................................................................................... 57
12.2. Periodicidade ................................................................................................ 57
12.3. Procedimentos .............................................................................................. 57
12.4 Registro e divulgação .................................................................................... 57
13.
1.

Projetos Específicos ........................................................................................ 58
Referências Bibliográficas .................................................................................. 61

ANEXO I - QUESTIONÁRIO ..................................................................................... 63
ANEXO II – FOTOS .................................................................................................. 65

Centro de Ensino Fundamental 412 de Samambaia – QN 412 Área Especial nº 01 – Fone: 3901-7722

6

1. Apresentação
“A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.” Constituição Federal (1998) - Capítulo
III – Sessão – Artigo 205.

A Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 412 de
Samambaia – CEF 412 foi elaborada como Projeto Político Pedagógico, com a
participação da comunidade escolar, corpo docente, auxiliares da educação e
conselho escolar representando estudantes e pais. O documento foi concebido com
o objetivo de nortear o trabalho educacional desenvolvido por esta escola.
Embasada na Pedagogia histórico-crítica e na Psicologia históricocultural, que concebe a escola como uma das instâncias de democratização da
sociedade e promotora de inclusão social cuja função principal é a atividade de
aprendizagem dos estudantes. Este documento define a identidade da instituição
educacional e norteia o desenvolvimento do processo educativo.
Tendo preocupação em promover uma educação que possa oferecer a
transformação da nossa sociedade, que apresenta uma série de desníveis,
principalmente quanto ao alto índice de desemprego e violência, índice elevado de
repetência e depredação de Patrimônio Público, o CEF 412 elaborou uma Proposta
Pedagógica com sugestões de ações que visam a sanar disfunções apresentadas e
promover transformações na qualidade do ensino público, comprometida com a
realidade da comunidade escolar. Tendo como estratégia soluções criativas para os
problemas do cotidiano, respeitando a dignidade e os direitos de cada pessoa num
trabalho de equipe.
A Proposta Pedagógica do CEF 412 leva em conta a Constituição Brasileira, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, o Estatuto da
Criança e do Adolescente, os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Currículo em
Movimento da Educação Básica do Distrito Federal. Os PCN foram utilizados como
material de apoio para a escola na elaboração do seu programa curricular.
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Considerando que os estudantes desenvolvem suas capacidades de maneira
heterogênea, a educação no CEF 412 tem por função criar condições para o
desenvolvimento integral, considerando as possibilidades de aprendizagem que
apresentam nas diferentes faixas etárias por meio de uma atuação que propicia o
desenvolvimento da capacidade física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação
interpessoal e inserção social.
Considera também as relações diretas e indiretas das práticas educacionais
com os problemas específicos da comunidade local, pois será pelo conhecimento
de suas expectativas, necessidades, formas de sobrevivência, valores, costumes e
manifestações culturais e artísticas que iremos atender à comunidade e auxiliá-la na
ampliação de seu instrumento de compreensão e transformação do mundo.
Nesta perspectiva, para cumprir a sua função social, buscou-se a participação
da comunidade escolar na discussão e elaboração da Proposta Pedagógica, a fim
de considerar as práticas da sociedade, sejam elas de natureza econômica, política,
social, cultural, ética ou moral.
No início do ano letivo de 2019, foram apresentados os novos parâmetros
para a construção da Proposta Pedagógica e realizadas discussões durante as
reuniões pedagógicas com os professores, e reuniões específicas com os auxiliares
educacionais e Conselho Escolar, para coletar sugestões. E, posteriormente, as
sugestões foram apresentadas e discutidas com a comunidade, em reunião coletiva
com pais/responsáveis. Ocasião em que foram anotados seus posicionamentos em
relação ao que foi apresentado pela escola e puderam, também, contribuir com
novas sugestões. A elaboração da PP 2019 foi pautada pelo conjunto de
informações resultante dessas discussões.
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2. Histórico

2.1. Constituição histórica

A escola foi inaugurada em novembro de 1993 e começou a funcionar em
fevereiro de 1994, com o objetivo de atender à comunidade infantil das quadras
quatrocentos de Samambaia Norte, sob a nomenclatura de Centro de Educação
Infantil. No início das atividades, em 1994, a comunidade reivindicou que a escola
atendesse até o ensino médio, para suprir a demanda de vagas nessa modalidade.
A reivindicação foi atendida, funcionando com o turno intermediário, até a
inauguração do CEM 414, em abril de 1998.
Em 1999 foi retirado o Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries, com a intenção
de transformar a escola em Centro de Ensino Fundamental. Em 2000 abriu noturno
com ensino regular de 5ª a 8ª séries (atualmente 6º ao 9º anos). Em 2001, o noturno
passou a ofertar a modalidade EJA, que foi transferida para o CEF 404 em 2005.
Desde a retirada do Ensino Fundamental anos iniciais, em 1999, foram enviados
vários memorandos, inclusive por insistência da própria comunidade, solicitando a
transformação da escola em Centro de Ensino Fundamental, os quais

foram

negados alegando-se a falta de estrutura.
Foi demonstrada satisfação da comunidade em relação aos serviços
educacionais prestados pela nossa Escola, em que seus filhos vinham sendo
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atendidos de maneira a desenvolverem a autonomia e a criticidade tão necessárias
em nossa sociedade.
Essa satisfação, aliada ao fato de o número de vagas oferecido pelas escolas
da rede pública na região não serem suficientes para atender à demanda da
comunidade, levou a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a ampliar
a ofertas de vagas nesta Escola. As 15 turmas existentes passaram para 18 no
decorrer do ano de 2008. Isto só foi possível após os seguintes redirecionamentos: a
sala de coordenação dos professores passou a funcionar provisoriamente em um
depósito e a sala de leitura em um bloco de pré-moldado reformado em parceria com
a iniciativa privada e as salas antes destinadas a atender tais demandas foram
realocadas como salas de aula.
Em 2009, devido à alta demanda de matrículas e por falta de espaço físico,
foram construídas seis novas salas de aula. E em 24 de agosto do mesmo ano, a
escola teve sua modalidade de ensino alterada, passando a ter a denominação de
Centro de Ensino Fundamental 412 de Samambaia.
Em 2014, a escola passou a ofertar a modalidade Educação em Tempo
Integral.

2.2. Circuito de Ciências
Em 2018, o engajamento do corpo docente e discente rendeu ao CEF 412 o
primeiro lugar para o Projeto de Ciências: Do lixo à sustentabilidade, na Feira de
Ciências Regional de Samambaia – Circuito de Ciências. O projeto envolveu todas
as áreas da escola, profissionais, estudantes e comunidade, com dicas,
experiências, plantio, cuidados diários e distribuição de mudas de plantas
medicinais, aromáticas, condimentos e flores, bem como explicação do projeto pelos
estudantes em todo o período da Feira. Foi desenvolvido em sua maioria utilizando
materiais reciclados, recolhidos em lixões e áreas diversas da cidade de Samambaia
e contou, ainda, com doações de mudas e sementes, buscadas pelos estudantes
orientados por professores, coordenadores e outros servidores da nossa instituição
de ensino. A adubação veio de doações e compostagens feitas na própria escola,
aproveitando o lixo orgânico resultante do preparo e distribuição da Merenda
Escolar.
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2.3. Caracterização física
O pátio interno é constituído por cinco blocos com as seguintes destinações:

Bloco1 – Sete salas destinadas para Biblioteca, Secretaria Escolar e Sala de
Educação Integral à esquerda. Uma sala dividida em quatro espaços interligados
destinados à Supervisão Pedagógica, Vice-Diretora, Assistente de Direção e Diretor.
Uma sala dividida em dois ambientes distintos destinados à Coordenação
Pedagógica e Equipe Especial de Apoio à Aprendizagem - EEAA. Sala de
Informática e Sala de Vídeo ao lado direito.
Bloco 2 – Banheiros de estudantes (masculino e feminino); Banheiros de
professores (masculino e feminino); Banheiros de estudantes com necessidades
educacionais especiais - ENEE; Sala de Apoio; Depósito da Merenda e Cantina à
esquerda. Equivalente a quatro salas redimensionadas da seguinte forma: dois
espaços interligados para Telefone e Coordenação Disciplinar; SOE; Sala de
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Reforço (português e matemática); Sala de Recursos; duas salas interligadas
destinadas a Sala de Professores e Coordenações Pedagógicas ao lado direito.
Blocos 3 – Salas de aula de 01 a 07, distribuídas por disciplina (sala ambiente).
Sendo que as de números 03 e 04 são destinadas às turmas de EJA Interventiva e
TGD.
Bloco 4 – Depósito Pedagógico; Depósito de Materiais de Limpeza; Depósito e Sala
do pessoal de apoio terceirizado atuante na cantina e limpeza ao lado esquerdo e
salas de aula de 08 a 11, distribuídas por disciplina (sala ambiente) à direita.
Bloco 5 – Banheiros (masculino e feminino) e salas de aula de 12 a 17, distribuídas
por disciplina (sala ambiente).

O pátio externo possui uma área de convivência pavimentada, formada por
área com piso liso coberta destinada a jogos e uma praça arborizada com bancos e
mesa de concreto. Havendo também uma Quadra Poliesportiva Coberta.

A escola conta também com um espaço de área verde, local em que foi
realizado o Projeto de Ciências: Do lixo à sustentabilidade, vencedor da Feira de
Ciências Regional de Samambaia em 2018.
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2.4. Dados de identificação da instituição
Nome da Escola: Centro de Ensino Fundamental 412 de Samambaia - CEF 412
Estado: Distrito Federal

Cidade: Samambaia

Endereço: QR 412 Área Especial 01 Samambaia Norte
CEP 72320-540 – Brasília – DF
Telefone: (61) 3901-7722

E-mail:cef412secretaria@gmail.com

Diretor: Castorino Alves Cornélio
Vice-diretora: Ana Paula da Silva Souza
Código da escola no INEP: 53009177

2.4.1. Localização - mapa

2.5. Atos de regulação da instituição educacional
O Centro de Ensino Fundamental 412 de Samambaia foi credenciado pela
Portaria nº 3, de 12 de janeiro de 2004.
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2.6. Modulação 2020
Atualmente, a escola funciona com Etapa do Ensino Fundamental, 3º ciclo
de aprendizagem, anos finais (turmas do 6º ao 9º Ano) e Educação de Jovens e
Adultos Interventiva (EJA Interventiva). São 34 turmas, sendo 15 turmas do 3º ciclo
do Ensino Fundamental – Bloco II (8º e 9º anos) e 2 de EJA Interventiva de 2º
Segmento no matutino. No vespertino, são 15 turmas do 3º ciclo do Ensino
Fundamental – Bloco I (6º e 7º anos), 1 turma de EJA Interventiva de 1º Segmento e
1 turma TGD, distribuídas da seguinte forma:

Nº. ESTUDANTES

ANO / MODALIDADE

TURMAS

6º

08

34

268

7º

07

34

243

8º

07

34

246

9º

08

34

260

TGD

01

02

01

EJA1

01

10

05

EJA2

02

15

28

POR SALA (até)

Total Geral de Alunos

TOTAL

1.051
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3. Diagnóstico da Realidade

3.1. Características sociais, econômicas e culturais da comunidade
Samambaia foi criada no dia 25 de outubro de 1989 para assentar
famílias oriundas de invasões e fundos de quintal, vindas de diversas partes do país
para o Distrito Federal. Com a oficialização, através da lei 49 e decreto 11.291, se
tornou a 12ª Região Administrativa do Distrito Federal - RA XII/DF e passou a ser
urbanizada. De acordo com o Governo do Distrito Federal, é uma das suas maiores
cidades. Possui uma população de aproximadamente 254 mil habitantes e 47 mil
estudantes estão distribuídos em 42 instituições educacionais públicas.
É dividida em: Samambaia Norte (Quadras 200, 400, 600, 800 e 1000 Expansão); Samambaia Sul (Quadras 100, 300 e 500) e áreas rurais compostas por
fazendas, sítios e chácaras. Tem mais de 1.200 quadras oficializadas e não
oficializadas. O crescimento e a valorização do comércio local, a melhoria do acesso
e a integração à cidade proporcionada pelo bom planejamento urbanístico da
cidade, com vias amplas, metrô, hospitais públicos e particulares, melhoraram a
qualidade de vida da população e tornaram a cidade uma alternativa interessante
para o mercado imobiliário do Distrito Federal.
A classe média do Distrito Federal passou não só a investir, mas a morar
em Samambaia graças à melhoria dos índices de qualidade de vida. Dessa forma,
tem recebido um número cada vez maior de brasilienses de todas as classes sociais,
universitários e funcionários públicos da União e do Governo do Distrito Federal.
O CEF 412 está localizado no Setor Habitacional Norte de Samambaia,
área, em princípio, destinada a funcionários públicos, próxima a Taguatinga e com
amplo comércio local. Possui uma boa infraestrutura (rede de esgoto, águas pluviais,
asfalto, fácil acesso a transporte público, etc.).
Os estudantes são, em sua maioria, procedentes das Escolas Classes 410,
604 e 614. Alguns são procedentes de escolas particulares da região. A maioria dos
estudantes reside próximo à escola, nas quadras 200 e 400 pares, mas existe
também uma porcentagem deles que vem de áreas mais distantes, outras Regiões
Administrativas do Distrito Federal, alegando que preferem estudar nesta escola por
questões de segurança.
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Um questionário de levantamento de dados (Anexo I), que reflete a realidade
atual, mostrou que temos uma comunidade heterogênea, de classe social, cultura e
grau de instrução diversificado e essa diversidade muitas vezes provoca disparidade
de pré-requisito.
A maioria dos questionários foi respondida pelas mães e, de acordo com os
dados, verificou-se que a classe social varia entre média baixa e baixa, mas apesar
disso, a maioria possui casa própria.

3.1.1. Dados do questionário:

Responsável que respondeu ao questionário
2%
6%

Mães

16%

Pais
Avós
76%

Outros

Local de Residência
5%

3%

200 pares

30%

15%

200 ímpares
400 pares

6%
8%
33%

400 ímpares
600 pares
600 ímpares
Outras cidades
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Naturalidade dos alunos
5%

10%
DF
GO
Outras Cidades

85%

Naturalidade do responsável
32%
DF

68%

Outros estados

Grau de Instrução do responsável
2%
10%

10%

8%

EF incompleto

12%

EF completo
EM incompleto

58%

EM completo
Graduação
Pó-graduação
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Renda Familiar
* com base no salário mínimo

8%

4%
1a2

24%

52%

2a3
3a4
5a6

12%

mais de 6

Tipo de Moradia
12%
25%

Cedida
Alugada

63%

Própria

Setor onde trabalha
14%

Público

86%

Privado
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3.1.2. Dados do Censo Escolar 2019
Distribuição de Estudantes por
Ano de Escolarização

6º ano - 232
7º ano- 266
8º ano - 226
9º ano - 258
EJA Interventiva - 34

Estudantes por Ano de Nascimento/Ano do Ciclo
Nascidos em 2008 - 6º ano - 67
Nascidos em 2007 - 6º ano -121
Nascidos em 2007 - 7º ano - 64
Nascidos em 2006 - 6º ano - 24
Nascidos em 2006 - 7º ano - 139
Nascidos em 2006 - 8º ano - 67
Nascidos em 2005 - 6º ano - 10
Nascidos em 2005 - 7º ano - 38
Nascidos em 2005 - 8º ano - 116
Nascidos em 2005 - 9º ano - 80
Nascidos em 2004 - 6º ano - 8
Nascidos em 2004 - 7º ano - 19
Nascidos em 2004 - 8º ano - 29
Nascidos em 2004 - 9º ano - 142
Nascidos em 2003 - 6º ano - 1
Nascidos em 2003 - 7º ano - 5
Nascidos em 2003 - 8º ano - 10
Nascidos em 2003 - 9º ano - 32
Nascidos em 2002 - 6º ano - 1
Nascidos em 2002 - 7º ano - 1
Nascidos em 2002 - 8º ano - 3
Nascidos em 2002 - 9º ano - 2
Nascidos em 2000 - 8º ano - 1
Nascidos em 2000 - 9º ano - 1
Nascdo de 1999 a 1995 - 9º ano - 1

Centro de Ensino Fundamental 412 de Samambaia – QN 412 Área Especial nº 01 – Fone: 3901-7722

19

Estudantes fora de Faixa Etária/Especiais
6º ano - nascidos em 2004 - 5
6º ano - nascidos em 2004 - Especiais - 3
6º ano - nascidos em 2003 - 1
6º ano - nascidos em 2002 - 1
7º ano - nascidos em 2003 - 3
7º ano - nascidos em 2003 - Especiais - 2
7º ano - nascido em 2002 - 1
8º ano - nascidos em 2002 - 3
8º ano - nascido em 2000 - Especial - 1
9º ano - nascido em 2000 - Especial - 1
9º ano - nascido em 1999 - Especial - 1

Estudantes por Sexo/Ano do Ciclo
6º ano feminino - 103
6º ano masculino - 129
7º ano feminino - 133
7º ano masculino - 133
8º ano feminino - 121
8º ano masculino - 105
9º ano feminino - 139
9º ano masculino - 119
EJA Interventiva feminino - 17
EJA Interventiva masculino - 17
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Profissionais da Educação
Total 109

Carreira Magistério Efetivo - 45

Carreira Magistério Temporário - 25

Carreira Assistência Efetivo - 8

Carreira Assistência Terceirizado 15

Outros - 16

Nível de Escolaridade
Professores

Professores com Especialização EF
- 38

Professores com Mestrado EF - 1

Professores com Curso Específico Educação Especial - 5
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Escolaridade de Monitores de Gestão
Educacional Especial
Licenciatura Completa
-6
Magistério Completo 2

Ensino Superior
Outra graduação - 2

Nota: Sete (7) professores em licença, quando do preenchimento do Censo Escolar.

Professores com
Limitação de Atividades
Laboratório de Informática 1
Sala de Leitura/Biblioteca - 2

Utilização das Salas
Salas de Aula Ambiente (p/disciplina) - 17
Sala de Recursos - 1
SAA - 1
Sala dos Professores - 2

Sala de Vídeo -1
Sala de Informática - 1
Sala de Leitura - 1
Sala de Coordenação - 1
Secretaria Escolar - 1
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3.1.3. IDEB – Prova Brasil
O IDEB constitui-se em um indicador que mensura a qualidade da
educação e em instrumento para o Ministério da Educação estabelecer
metas de desempenho bianuais a cada escola e a cada rede até 2021, em
busca de resultados efetivos. Por seu intermédio, as redes municipais,
estaduais,

federal

e

privada

de

ensino

têm

metas

de

qualidade

estabelecidas para serem alcançadas. Há a expectativa de que, até esta
data, as médias 6,0, 5,5 e 5,2 sejam alcançadas para os Anos Iniciais e
Finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, levando a educação
brasileira a equiparar-se com a dos 20 países mais bem colocados do
mundo (Brasil, 2010a).

3.2. Recursos materiais e espaços pedagógicos
 Sala de vídeo com SmartTV, Home Theatre, Datashow com tela de projeção
retrátil, ar-condicionado e cerca de 60 cadeiras estofadas, suficientes para
acomodar duas turmas por vez.
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 A Sala de Professores possui três (3) computadores e impressora; várias
mesas individuais e duas mesas de reunião; armários individualizados com
chave; pequena copa com geladeira, forno micro-ondas, bebedouro com água
gelada filtrada, pia em bancada com armários superior e inferior e mesa
auxiliar.
 Impressora colorida e um duplicador na Sala de Coordenação e máquina
copiadora na Direção.
 Plastificadora para confecção de Carteirinhas de acesso à escola e produção
de materiais pedagógicos diversos.
 Datashow móvel, três unidades, para uso em sala de aula.
 Salas de aula distribuídas por disciplina (sala ambiente) o que propicia um
melhor planejamento, organização e otimização do tempo. São equipadas
com ventilador de parede grande, com vasão para todo o recinto e
monitoradas por câmeras com sensor de movimento e gravação automática
24 horas.
 As salas 12 a 17, localizadas no Bloco 5, contam também com aparelhos de
ar-condicionado, devido à alta incidência solar, que provoca calor intenso,
principalmente no período da tarde.
 Todos os espaços físicos da escola: pátio interno; área de convivência com
espaço de jogos coberto (onde são disponibilizadas mesas de Totó, Tênis de
mesa e música ambiente durante os intervalos), praça arborizada com bancos
e mesa de concreto e quadra poliesportiva coberta são monitorados por
câmeras com sensor de movimento e gravação automática 24 horas.
 Por ser localizado em terreno com declive, o ambiente possui várias escadas
e conta também com rampas que possibilitam o acesso de deficientes físicos
e cadeirantes a todos os espaços da escola.
 Dois

bebedouros

grandes

(quatro

torneiras

cada)

estrategicamente

localizados, um no pátio interno do bloco 2 e outro na área de convivência do
pátio externo, fornecendo água gelada filtrada durante todo o período de
atividades.
 Muros internos ornamentados com arte grafitada pelos estudantes em
parceria com voluntários do Projeto Coletivo Motirõ.
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 Quadra Poliesportiva Coberta, inaugurada em junho de 2018, construída com
recursos de Emendas Parlamentares, para atender adequadamente as
necessidades de nossos estudantes.
 Secretaria Escolar ampla com três (3) computadores e três (3) impressoras,
armários e arquivos de pasta suspensa, bancadas e mesas suficientes para
acomodar equipamentos de informática e espaço para trabalhos de
escrituração e guarda de documentos.
 Cozinha
Utensílios de cozinha

QTDE

Mobiliário/Eletrodomésticos

QTDE

Bandejas de polietileno azul

19

Armário c/2 portas e 3 prateleiras

01

Caldeirão nº 28

19

Bancada c/2 pias, 1 tanque e

Caldeirão nº 40

04

armário inferior c/8 portas

Colher de ferro grande

01

Colheres de polietileno

400

Concha grande

17

Copo de polietileno azul

414

Cutelo

01

Bancada com armário inferior

01

Fogão de 6 bocas com forno

01

Freezer horizontal

02

02

Geladeira

01

Escorredor

04

Liquidificador doméstico

01

Espumadeira de alumínio

13

Liquidificador industrial

01

Espumadeira de ferro grande

02

Moedor de Carnes/legumes

01

Faca

04

Picador de Legumes

01

Forma para bolo grande

03

Prateleira com 6 compartimentos

01

Garrafa térmica 12 litros

02

Processador de alimentos

01

Garrafa térmica 5 litros

02

Jarra plástica 3 litros

03

Ventilados de mesa/parede

02

Jarra plástica 5 litros

02

Balança digital de banheiro

01

Leiteira

2

Balança digital Elgin – 15 kg

01

Pá de mexer panela- polietileno gr.

01

Panela de ferro nº 32

01

Panela de ferro nº 38

01

Panela de ferro preta

01

Panela de pressão 7,5 litros

01

DEPÓSITO

Panela de pressão grande

02

Caixa de polietileno 10 litros

19

Panela nº 50

04

Caixa de polietileno 15 litros

02

Peneiras (1 grande e 1 média)

2

Caixa de polietileno 45 litros

04

Prato de polietileno azul GDF

546

Cestos de plástico para frutas

15

Tábua de carne de polietileno

04

Prateleira com 6 compartimentos

04

Saladeira plástica sem tampa – M

03

Saladeira plástica com tampa – M

06


QTDE
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4. Função Social
A ação educativa do CEF 412 busca não somente o desenvolvimento
individual do estudante, mas formar um cidadão que fará parte do meio em que está
inserido. Permitindo que ele assimile direta e criticamente suas atitudes dentro de
uma sociedade tão diferente socialmente, firmando compromisso com a formação
integral do sujeito, fortalecendo os valores de solidariedade, igualdade, humanidade
e justiça social, possibilitando o acesso à emancipação humana, à inclusão social e
à transformação dessa sociedade.
O processo educacional deve assegurar, por meio dos conhecimentos
sistematizados e domínio dos conteúdos científicos, a construção das habilidades e
o raciocínio científico de modo a formar a consciência crítica buscando a reflexão da
prática social.
Não basta repassar os conteúdos com temática social, mas promover a
participação ativa do estudante na sociedade e que ele tenha domínio dos
conhecimentos, das habilidades e capacidade de interpretar suas experiências de
vida e defender seus interesses de classe combatendo a realidade social injusta e
desigual.
Dentro dessa perspectiva, o professor passa a ser um mediador entre
estudante e conteúdo, direcionando o processo ensino-aprendizagem construído a
partir da experiência pessoal, social e histórica dele próprio.
Daí a importância da gestão democrática, participação da comunidade
escolar, conselho de classe, conselho escolar, dentre outros. Todos fazem parte e
devem contribuir para que sejam alcançados os objetivos, as metas e a função
social.
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5. Princípios
5.1. Princípios da Educação em Tempo Integral
Atendendo um montante de 90 estudantes, dividido entre os turnos matutino e
vespertino. Os trabalhos são desenvolvidos em conjunto, com orientação e
participação efetiva do Coordenador e Monitores, com atividades associadas a
diversas áreas do conhecimento, como informática, esporte, artes, lazer, cultura,
desenvolvendo plenamente suas potencialidades cognitivas e emocionais de forma
crítica e cidadã.
Em parceria com a Sala de Informática, os contemplados dessa modalidade
são orientados e auxiliados nas realizações de tarefas e trabalhos diários, sendo
aprimorados seus conhecimentos em TI, visando a prepará-los também como
cidadãos e futuros candidatos ao mercado de trabalho.
Em conjunto com professores de Matemática e Língua Portuguesa, aulas de
reforço escolar são ministradas sanando dúvidas e corrigindo eventuais deficiências
de aprendizagem remanescentes de séries anteriores.
Além de projetos próprios, o CEF 412 tem desenvolvido um trabalho conjunto
com as seguintes Instituições parceiras:
UBS 12 (Unidade Básica de Saúde) – A Secretaria de Saúde do DF disponibiliza,
semanalmente

às

quintas-feiras,

profissionais,

médicos

(Clínica

Médica),

enfermeiros e odontólogos, que atendem estudantes mediante indicações de
professores e/ou encaminhamento do SOE.
Projeto Coletivo Motirõ – A entidade coloca semanalmente, quatro (4) psicólogos à
disposição, na escola, para dar atendimento a estudantes com problemas de
automutilação, depressão e tendência suicida. Além de promover eventos para
decoração dos muros internos e externos da escola, geralmente aos sábados, com
participação ativa dos estudantes desde a limpeza prévia do local a ser modificado à
aplicação de técnicas de grafitagem, orientados pelos representantes da entidade.
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5.1.1. Integralidade
A educação em tempo integral está associada ao tempo em que os alunos
passam na escola. O CEF 412 tem um currículo ampliado e aulas diferenciadas
para os estudantes que passam o dia inteiro na escola. Visando a auxiliar o
indivíduo em seu desenvolvimento como ser humano em todas as dimensões,
trabalhando em prol do aprimoramento dos estudantes no âmbito físico, intelectual,
emocional, social e familiar. Buscando uma forma mais humanizada de educar
nossas crianças e adolescentes, tendo como objetivo a construção de uma
sociedade mais equilibrada, justa e igualitária.

O

objetivo é assegurar o ensino de qualidade aos estudantes, a partir da

valorização das regionalidades, buscando estimular o desenvolvimento da
autoestima, da autocrítica e da auto avaliação, elementos considerados como
fundamentais para que tenham iniciativa, disciplina e organização. Lidar com a raiva
e a angústia, aprender a escutar, respeitar o próximo e a colaborar são habilidades
que os educandos são estimulados a desenvolver. Por meio de atividades lúdicas, o
projeto propõe debates sobre como responder a situações difíceis e como conviver
harmoniosamente.

5.1.2. Intersetorialização
A educação em tempo integral realiza-se de forma intersetorial,
estimulando os estudantes para que tenham interesse e possibilidade de
participar ativamente da vida da cidade e aprender ao passo que descobrem
caminhos de mobilização para causas e pautas do seu cotidiano. São realizadas
campanhas de coleta de lixo para reciclagem, como também priorização do uso de
material reciclado na confecção de trabalhos. Mostrando que é possível economizar
e até ganhar prêmio, enquanto evita-se que materiais nocivos à natureza sejam
espalhados indistintamente.

5.1.3. Transversalidade
É fundamental que a escola seja articuladora de todo o processo educativo,
em uma construção participativa que inclui todos os segmentos da comunidade
escolar e demais agentes envolvidos.
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Orientados pelo Coordenador e Monitores, os estudantes desenvolvem
projetos sobre temas ambientais, ampliando o conhecimento e conscientizando-os
sobre a importância de se preservar o meio em que vivemos, tornando-os
multiplicadores, que irão passar as experiências vivenciadas aos seus familiares e
amigos, maximizando o alcance das práticas saudáveis aprendidas em relação à
preservação e recuperação da natureza, uso sustentável da água e produção de
energia. O trabalho é conduzido de maneira democrática, sendo todos, equipe
pedagógica, estudantes e familiares, atores importantes para sua consolidação.

5.1.4. Diálogo entre instituição educacional e comunidade
Outro pilar importante é a gestão democrática, que existe para garantir os
interesses e necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes.
Assim,

a

gestão

democrática

pressupõe

que

as

decisões

e

o

acompanhamento das atividades sejam realizados de forma coletiva com a
comunidade escolar – estudantes, pais e educadores.

5.1.5. Territorialidade
O tempo de permanência na escola, pela educação em tempo integral, deve
resultar na ampliação das possibilidades formativas dos sujeitos. Buscando
desenvolver uma formação de crianças e jovens que alcance os campos da cultura,
da relação com a comunidade e com a família e do diálogo com o território. O
processo de aprendizagem desenvolve-se ao longo de toda a vida do indivíduo, seja
na família, na escola ou em espaços formais e informais de sociabilidade e
comunicação com a comunidade local, regional e global. Procuramos, com a
ampliação da jornada escolar, expandir as oportunidades para aquisição de
conhecimentos pela apropriação de novos espaços e territórios, trazendo suas
experiências, anseios e curiosidades para dentro da escola. Diferenciando, assim,
esse tempo a mais daquele vivenciado nas aulas regulares, tornando-o agradável e
convidativo para nossos estudantes.

5.1.6. Trabalho em rede
Compreendendo a aprendizagem como algo permanente na vida dos
indivíduos e não apenas relacionada à fase escolar dos mesmos, procuramos
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oferecer a educação contextualizada. Orientando a formação a partir da realidade
em que estão inseridos, com valorização das diferenças individuais dos
conhecimentos natos, com um planejamento de conteúdos orientados pelas
necessidades dos educandos e orientando-os a se envolverem a partir de suas
habilidades, gostos e projetos de vida.

5.2. Princípios Orientadores das práticas pedagógicas
Ser uma Escola de referência que contribua decisivamente para a formação
de cidadãos com valores éticos e morais, acompanhando as transformações sociais,
educacionais e tecnológicas, valorizando as relações interpessoais, o aprendizado
contínuo e a realização individual dos educandos e educadores é o propósito do
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 412 DE SAMAMBAIA.
O compromisso e dedicação de todas as suas funções; a organização como
cumprimento das normas gerais regimentadas, a solidariedade e a participação, o
trabalho será realizado de forma cooperativa, responsável e com discrição.

5.3. Princípios epistemológicos
Os estudantes são estimulados a pensar criticamente, além de interpretações
literárias e modos fragmentados de raciocínio. Com intuito de não apenas aprender
a compreender, mas também uma Epistemologia que lhes permita a busca de
elementos de diferentes áreas do conhecimento, e de engajar-se em novos tipos de
questionamentos, de formulação de problemas apropriados para a transformação da
realidade educacional. Devendo a educação ser integradora, numa criação e
recriação do conhecimento, comumente partilhado. Pedagogicamente a educação é
um processo aberto, permanente, que abrange a existencialidade do indivíduo. Por
isso questionar e problematizar é a essência do processo pedagógico.

5.4. Educação Inclusiva
Além de possuir diversos estudantes ENEE, inseridos nas turmas regulares, o
CEF 412 também atende a trinta e quatro (34) estudantes com comprometimento
mais severo, agrupados em quatro (4) turmas, de acordo com o nível de dificuldades
apresentados.
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Esses estudantes são atendidos de forma diferenciada, com professores
exclusivos e alguns são acompanhados por monitores pessoais durante todo o
período em sala de aula.
Toda a escola é amplamente conscientizada da importância de se respeitar
as diferenças e individualidades de cada discente, sejam de cunho físico, intelectual
ou emocional. Além de valorizar o individuo indistintamente e incentivar sua
participação em todos os eventos realizados. Ao afirmar que toda a escola está
engajada na tarefa de ampliar as possibilidades de cada um desses estudantes, nos
referimos realmente a todos profissionais, daqueles diretamente envolvidos com eles
(professores em sala de aula, Sala de Recursos, SOE, Psicólogo, EEAA), aos
profissionais de apoio como, secretaria, biblioteca, cozinha, limpeza e portaria.
As turmas especiais, compostas por uma turma TGD, duas turmas EJA 1 e
uma turma EJA 2, recebem treinamentos em Arte e Educação Física de forma
diferenciada, levando-os a descobrir seus verdadeiros limites,

competências e

capacidades de superação de barreiras que, a princípio, possam parecer
intransponíveis.
A adequação curricular é individualizada, preparada pelos professores de
cada disciplina com orientação dos profissionais da Sala de Recursos, SOE e EEAA.
Visando sempre ao maior conforto e possibilidade de crescimento de cada
estudante.
São realizados momentos temáticos, com duração de até uma semana,
voltados ao reforço de conscientização e sensibilização de todos em relação aos
ENEE’s, bem como apresentação dessa peculiaridade de nossa escola aos novos
estudantes e sua integração a essa realidade. São feitas apresentações de
trabalhos manuais, danças e outras dinâmicas, realizados pelos estudantes com
necessidades especiais. Geralmente com culminância aos sábados, com evento em
que não apenas são apresentados e valorizados, mas também constitui momento de
descontração e laser para todos os participantes.

Centro de Ensino Fundamental 412 de Samambaia – QN 412 Área Especial nº 01 – Fone: 3901-7722

31

6. Missão e Objetivos da Educação, do Ensino e das
Aprendizagens
6.1. Missão
A escola tem por missão contribuir para o alcanço pelo estudante, dos
conteúdos e objetivos de aprendizagem, assegurando um ensino de qualidade,
garantindo o acesso e a permanência dele na escola, formando um cidadão crítico,
capaz de respeitar o próximo e agir na transformação da sociedade como alguém
participativo, criativo e inovador. Os vários projetos desenvolvidos (tópico 13.
Projetos Específicos) constituem-se em ferramentas poderosas para a valorização
do estudante enquanto indivíduo; combate ao Bullying e discriminação racial;
reafirmação da igualdade de todos perante a sociedade e a lei; desenvolvimento da
capacidade de competir, lidar com a frustação de perder e ser humildade nas
vitórias, aprimoramento de suas capacidades e competências, bem como auxílio em
sanar eventuais dificuldades no processo ensino/aprendizagem.

6.2. Objetivos da educação

6.2.1. Objetivo geral
Promover a educação visando ao desenvolvimento do ser humano como um
ser psicossocial e biológico, a fim de possibilitar a compreensão dos aspectos
individuais e relacionais da vivência social. Ressaltando o respeito à dignidade e à
liberdade, fundamental para o exercício da cidadania, por meio da promoção de uma
educação de qualidade que apresente um melhor rendimento, menor distorção
idade/ano, redução da evasão e elevação no desempenho acadêmico dos
estudantes.

6.2.2. Objetivos específicos
 Possibilitar o estudo das tendências pedagógicas como base para a elaboração
da Proposta Pedagógica da escola e da filosofia pedagógica que ela propõe.
 Promover a elaboração da Proposta Pedagógica da escola em conjunto com
toda comunidade escolar.
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 Desenvolver o projeto “Parada Literária” a fim de minimizar a deficiência na
leitura, interpretação e produção textual;
 Planejar bimestralmente, junto com os professores, o conteúdo programático de
cada bimestre, bem como as avaliações propostas em cada área e enviá-lo aos
pais.
 Elaborar o Plano de Curso anual com as habilidades significativas.
 Promover reflexão sobre os vários tipos de avaliação e a influência das mesmas
no sucesso acadêmico dos estudantes.
 Possibilitar a aplicabilidade da lei 10639/2003 a fim de promover a
conscientização sobre discriminação racial.
 Discutir a agenda e as ações propostas para o ano letivo.
 Elevar o desempenho dos estudantes no processo ensino/aprendizagem..
 Valorizar o estudante como agente participativo e transformador.
 Desenvolver a atenção, raciocínio lógico, segurança pessoal e autoestima dos
estudantes.
 Diminuir a depredação do patrimônio público.
 Melhorar a interação entre a escola e os pais e/ou responsáveis.
 Promover e evidenciar as relações interpessoais no estabelecimento.
 Estimular o educador na promoção do seu crescimento profissional e/ou pessoal,
incentivando a formação continuada.
 Orientar os educadores na seleção de conteúdo para atender à proposta
curricular.
 Prestar assistência técnica e pedagógica e/ou pessoal aos docentes da unidade
escolar.
 Pesquisar e registrar necessidades do processo ensino-aprendizagem, buscando
soluções para as situações problemas durante o ano.
 Coordenar o levantamento de atividades e recursos necessários para o bom
desenvolvimento do ensino-aprendizagem, proporcionando meios didáticos e
pedagógicos para o preparo eficiente das aulas.
 Acompanhar e avaliar a execução dos projetos pedagógicos, formas de avaliação
e recuperação.
 Desenvolver no educando, o interesse de se tornar cidadão ativo e participativo
dentro do contexto social.
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 Ler textos diversificados, interpretando-os, discutindo-os quanto às ideias, aos
sentimentos expressos, aos assuntos e aos questionamentos que ocasionar.
 Realizar reuniões de pais e educadores, enfocando os objetivos do ensinoaprendizagem.
 Realizar o Conselho de Classe participativo, analisando e corrigindo falhas
ocorridas durante o bimestre.
 Motivar e incentivar os envolvidos no processo educativo.
 Realizar

atividades

pedagógicas

que

melhorem

o

processo

ensino-

aprendizagem.
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7. Fundamentos Teórico-metodológicos

7.1. Pedagogia histórico crítica
Em contraponto ao ensino conteudista, que se propõe a passar a maior
quantidade de conhecimento possível, sem a preocupação com o entendimento dos
estudantes, a escola é focada na transmissão de conhecimentos aliada à
valorização de como o educando assimila o conteúdo apresentado. Tendo foco no
ambiente em que está inserida, levando os interesses, o desenvolvimento
psicológico e os diferentes ritmos de aprendizagem dos estudantes, para garantir
que eles participem da sociedade de forma crítica e tenham o domínio dos
conhecimentos e conquistas humanas, apropriando-se deles e agregando-os aos
seus conhecimentos prévios e possam ser agentes do seu próprio desenvolvimento
no processo ensino-aprendizagem. Nesse quadro, o professor é um mediador na
aquisição de conhecimentos, não um mero transmissor de conteúdos, com foco no
próprio conteúdo.
Uma didática dentro da perspectiva histórico-crítica utilizada como uma
prática recorrente evidencia educadores comprometidos com o processo ensinoaprendizagem, levando a um ensino de qualidade para todos. Uma sala de aula
onde ocorre o aprendizado real é caracterizada pela interação e troca de
experiências baseadas em conteúdos formais. Quando o contexto social na
aplicabilidade dos conteúdos é levado em consideração, os indivíduos do processo
de aprendizado demonstram as múltiplas relações que podem ser estabelecidas por
meio desses conteúdos. É nesse momento que o docente percebe o quanto, a partir
do momento inicial, o discente conseguiu crescer frente ao conhecimento inicial ou
sócio histórico.
A percepção e confirmação ou não de um novo estágio de desenvolvimento
intelectual é a primeira etapa da avaliação, em que o professor percebe o quanto
cada estudante assimilou do conteúdo formal. Se a prática pedagógica atingiu os
educandos e quais relações eles conseguem estabelecer com esse conteúdo. As
avaliações escritas e formativas constituem documentos formais necessários ao
processo, como comprovação de que a aprendizagem real aconteceu. O professor
utiliza instrumentos adequados pelos quais cada estudante pode mostrar por escrito,
ou por outras formas, o nível de apropriação do conhecimento científico-cultural
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unido ao seu conhecimento prévio. Sendo seu novo nível de conhecimento
evidenciado pelas suas respostas. Na pedagogia histórico-critica o processo
avaliativo faz parte de todas as etapas do processo de ensino e aprendizado,
considerando os elementos social, histórico e ambiental.

7.2. Psicologia histórico-cultural
A Psicologia Histórico-Cultural surgiu no início do século XX, no contexto da
Revolução Soviética, tendo como base o materialismo-dialético, como forma de
superar a crise da psicologia. (SILVA et al, 2012). De acordo com Oliveira (1997), há
três pilares importantes para entender a teoria desenvolvida por Vygotsky e
colaboradores, sendo: 1) que as funções psicológicas têm um suporte biológico, pois
são produtos da atividade cerebral; 2) o funcionamento psicológico fundamenta-se
nas relações sociais entre os sujeitos e o mundo exterior, as quais se desenvolvem
num processo histórico; 3) a relação homem/mundo é uma relação mediada por
sistemas simbólicos (OLIVEIRA, 1997).
Compreende-se que a linguagem, emoções, afeições e significados resultam
do conjunto de relações que o estudante estabelece na sociedade e pela cultura em
que está inserido, e esses fatores terão influência direta em suas escolhas. É preciso
perceber o diálogo relacional entre educadores e educandos, compreendendo os
valores, crenças e sentidos inerentes ao indivíduo e considerando que a sua história
precisa ser resgatada, gerando experiências significativas.
A Psicologia aliada à educação oferece subsídios para o sucesso escolar,
ajudando o estudante a alcançar a apropriação, de fato, do saber científico
sistematizado, levando ao desenvolvimento de funções psicológicas superiores.
A atuação do psicólogo escolar/educacional se dá no atendimento direto aos
professores, estudantes, famílias, equipes pedagógicas e direção, bem como no
auxílio em planejamentos e coordenações de propostas e projetos educacionais.
Seu papel vai além da escola, abrangendo também saúde, lazer, trabalho,
segurança e justiça na comunicação com a comunidade, promovendo o respeito à
integridade e dignidade do ser humano. Realiza diagnóstico e intervenção
psicopedagógica individual ou em grupo. Participa também da elaboração de planos
e políticas referentes ao Sistema Educacional, visando a promover a qualidade, a
valorização e a democratização do ensino.
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Vale ressaltar a importância da aplicação Psicologia Histórico Cultural na
escola, pois possibilita que a aprendizagem leve ao desenvolvimento de consciência
e conduta, por parte dos estudantes, e isso é fundamental como instrumento de
defesa de uma sociedade e educação inclusivas, possibilitando o exercício da
psicologia sob uma perspectiva crítica.
É também observado que as dificuldades devem ser analisadas para além de
suas aparências, contudo, o ensino de conteúdos não cotidianos (oriundas da
ciência, da arte e da filosofia) é primordial na escola, uma vez que levam à formação
do indivíduo cultural no estudante, desenvolvendo processos psicológicos superiores
inerentes a ele. Esses conteúdos lhe permitem não só estar no mundo, mas também
desvendá-lo pelo conhecimento de suas leis. Cabendo não só ao psicólogo, mas
aos educadores, auxiliar o desenvolvimento do educando, em seu aspecto humano,
para a formação de cidadãos culturais comprometidos com a sociedade.
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8. Organização do Trabalho Pedagógico da Escola

8.1. Metodologia de ensino adotada
A coordenação pedagógica é de fundamental importância no processo de
planejamento educacional. O período de coordenação foi obtido a partir da luta
histórica dos professores do Distrito Federal com o objetivo de oportunizar a
melhoria da qualidade do ensino uma vez que esses ficavam sobrecarregados,
trabalhando fora do horário para planejar, corrigir trabalhos e provas, pesquisar, etc.
Havia também a necessidade de um planejamento coletivo dos projetos a serem
desenvolvidos na escola.
A princípio, os professores coordenavam em dias diferentes, de acordo com
as áreas afins, impedindo que o trabalho de planejamento ainda fosse feito de forma
coletiva. Com a implantação da jornada ampliada, o período de coordenação passou
a ser no turno contrário à regência, o que permitiu um planejamento menos
fragmentado, mais coeso dos projetos da escola.
Utiliza-se o período da coordenação pedagógica para refletir sobre vários
temas, tais como: currículo em movimento, temas transversais, interdisciplinaridade,
inclusão, estudo sobre tipos de provas/avaliação, mídias digitais, avaliação
formativa, recuperação processual e outros temas sobre desempenho em sala de
aula.

8.2. Alinhamento com diretrizes/OP
A LDB prevê que “a busca da definição nas propostas pedagógicas das
escolas, dos conceitos específicos para cada área de conhecimento, sem desprezar
a interdisciplinaridade e a transdisciplinariedade entre as várias áreas. Nesse
sentido, as propostas curriculares dos sistemas e das escolas devem articular
fundamentos teóricos que embasem a relação entre conhecimento de valores
voltados para uma vida cidadã (...)”. Acentua também que deve haver “cautela em
não adotar uma única visão teórico-metodológica como resposta para todas as
questões pedagógicas. Os professores precisam de um aprofundamento continuado
e de uma atualização constante em relação a diferentes orientações da Psicologia,
Antropologia, Sociologia, Psicolinguística e Sociolinguística e de outras Ciências
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Humanas, Sociais e exatas para evitar os modismos educacionais, suas frustrações
e resultados falaciosos.”

8.3. Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes

8.3.1. Ações para prevenir a evasão
Como estratégias de recuperação dos estudantes com baixo rendimento, a
escola possui diversos mecanismos:
1. Aulas de reforço no horário contrário às aulas, ministradas pelos próprios
professores atuantes em sala de aula individualmente e/ou em parceria com
as atividades desenvolvidas no Programa da Educação em Tempo Integral.
2. Recuperação Processual de Conteúdo realizada pelos professores em sala
de aula, no decorrer de cada bimestre.
3. Compartilhamento de vivência dos professores durante as Coordenações por
Área/Coletivas e Conselhos de Classe,

resultando em Adequações

Curriculares de acordo deficiências de aprendizagem individuais de cada
discente.
4. Intervenções do SOE (Orientadora Educacional) e EEAA (Pedagoga e
Psicóloga).
5. Aulas de Reforço ministradas por professora readaptada – Projeto Aprendiz –
Português.
6. Reagrupamentos intraclasse.

8.3.2. Ações para o sucesso escolar de todos os estudantes

8.3.2.1. Projeto interventivo PD Leio
Projeto Leio, letramento ministrado pelos professores de Língua Portuguesa,
por meio da Disciplina Parte Diversificada, detalhamento no tópico 13 – Projetos
Específicos.
Aulas de reforço de matemática, ministrada por professores atuantes em sala
de aula, em contra turno, para estudantes inscritos na modalidade Educação em
tempo integral.
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8.3.2.2. Reagrupamento Intraclasse
Realizado pelos professores atuantes em sala de aula, de acordo com as
necessidades dos estudantes.

8.3.2.3. Multiletramentos
Projeto Leio, visando ao multiletramento de nossos estudantes, ministrado
pelos professores de Língua Portuguesa, por meio da Disciplina Parte Diversificada.
Detalhamento no tópico 13. Projetos Específicos.
Atuação de professores readaptados, lotados na Biblioteca Escolar/Sala de
Leitura, incentivando os educandos à prática da leitura. São atendidos tanto na
modalidade de empréstimo de livros para lerem em seus lares, como acolhimento
para leitura em loco durante os intervalos.

8.3.2.4. Metodologias ativas
Durante anos, as atividades nas coordenações não foram uniformes,
oscilando de acordo com a mudança de gestão. O coordenador pedagógico, muitas
vezes, cumpria a função de apoio à direção (“faz tudo”), perdendo o foco de suas
reais atribuições.
Por outro lado, no CEF 412 sempre houve um espírito de equipe muito forte o
que leva à proposição e execução de projetos coletivos de suma importância
pedagógica, envolvendo todos servidores da instituição, incluindo pessoal de apoio
da cozinha e limpeza, assumindo um papel ativo em prol do sucesso de todas as
atividades propostas. Os coordenadores das três áreas: códigos e linguagens,
exatas e humanas, promovem um melhor desempenho do trabalho. As práticas
pedagógicas contribuem muito para formação, enriquecimento e motivação tanto do
corpo docente como do discente. E temos também todo empenho e esforço no que
se refere ao pessoal de apoio, que se propõem a auxiliar dentro e até além daquilo
que normalmente se esperaria de um profissional em suas funções. Assim, nesse
ambiente que de total colaboração, todos são acima de tudo educadores e não
medem esforços para que os eventos propostos sejam realizados da melhor forma e
o mais enriquecedoramente possível para nossos estudantes. E em consequência
reforça, ao final de cada jornada, a convicção de que essa união é o que nos torna
fortes e capazes de realizar todos os projetos a que a escola se propõe. Havendo
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por diversas vezes sido filmados e postados no site do Sinpro-DF e até sendo
assunto de matéria em telejornais locais.
São desenvolvidos projetos como: Hora cívica, com temas mensais;
integração da comunidade escolar com o Dia da família na escola, Jogos
Interclasse,

Chá

literário

com

a

premiação

do

aluno

mais

assíduo,

Valorização/integração dos profissionais da educação, Hora da leitura, Consciência
Negra, Todos contra o bullying, Festival de talentos, Concurso Beleza Negra,
Olimpíada de Matemática, Ciclos de palestras, Olimpíada de Português, Sala de
Recurso, Serviço de Orientação Educacional, EJAs Interventivas, Aulas de Karatê,
dentre outros.

8.4. Plano de ação da Coordenação Pedagógica
O papel do coordenador no processo educacional viabiliza o cumprimento da
LDB, pois o coordenador tem como função participar da elaboração, implementação,
acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da instituição educacional.
Orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de execução,
de implementação e de avaliação da proposta pedagógica, articulando ações
pedagógicas e incentivando a participação dos professores e acompanhar a
implementação do currículo da Educação Básica. Relatar às instâncias superiores as
atividades desenvolvidas pela escola, entre outras.
A coordenação apresenta três momentos: a coordenação coletiva, por área
(códigos e linguagens, exatas e humanas) e individual.
A coordenação coletiva destina-se à formação continuada dos professores
por meio de estudos de textos, dinâmicas, filmes, palestras referentes à educação e
à troca de experiências pedagógicas, bem como o planejamento das ações coletivas
da escola e é dirigida pela equipe gestora e coordenação pedagógica.
A coordenação por áreas afins destina-se à troca de informações e
planejamento dos componentes curriculares a serem desenvolvidos objetivando a
transversalidade e a avaliação das habilidades e competências assimiladas pelo
estudante, o rendimento escolar e as formas de avaliação.
E a coordenação individual destina-se às atividades ligadas ao trabalho
docente: preenchimento de diário, elaboração e correção de provas, planejamento e
preparação das aulas, de exercícios, etc.
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A forma de organização da escola possibilita a troca de ideias e experiências,
assim o currículo da educação básica é abordado nos projetos e nos temas
transversais promovendo a interdisciplinaridade.

8.4.1. Objetivos
O planejamento coletivo tem como objetivo a melhoria das propostas
pedagógicas da escola, possibilitando o trabalho com projetos que permitem a
promoção da interdisciplinaridade, permitindo abertura de um espaço para estudos
que ampliem os conhecimentos e a troca de experiências. O papel do coordenador
pedagógico é imprescindível para alcançar os objetivos propostos para alcançar uma
educação de qualidade e comprometida com a formação do cidadão, em uma
perspectiva globalizante. Ele é quem articula o planejamento das atividades
pedagógicas junto com o corpo docente, e busca promover reflexões sobre o fazer
pedagógico e a avaliação de todo o processo.

8.4.2. Competências
A mobilização do corpo docente em analisar sua ação pedagógica de formas
crítica e reflexiva, cabe ao coordenador pedagógico, uma vez que sua condição de
fator humano está vinculada diretamente ao planejamento, o desenvolvimento e a
avaliação do processo didático pedagógico na instituição.
Ação do coordenador pedagógico na escola inclui o envolvimento dinâmico no
processo

de

ensinar

e

aprender,

influenciando

efetivamente

as

relações

coordenador-professor e professor- estudante. A objetivação e desenvolvimento do
ato pedagógico requer uma organização que favoreça o sucesso dessas relações.
Em ação conjunta com a direção da IE, deve articular a divulgação e
execução da Proposta Pedagógica, de forma participativa e cooperativa.
Responsabilizando-se pelo planejamento e execução de ações pedagógicas, é sua
função avaliar o processo ensino aprendizagem, estabelecendo uma parceria de
coerência com a direção da escola, visando a estabelecer um vínculo de respeito e
colaboração em prol do trabalho educativo. Intermediando ações entre os docentes
e a comunidade escolar, em conformidade com a PP, visando a atingir os propósitos
e metas curriculares da IE.
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8.4.3. Metas
 Divulgação e execução da Proposta pedagógica da escola.
 Manter relações interpessoais entre professores e estudantes.
 Coordenar o planejamento pedagógico em conjunto com o corpo docente.
 Desafios/fragilidades

8.4.4. Prazos
Período de um ano letivo.

8.4.5. Recursos necessários
Sala própria equipada adequadamente ao exercício de suas atividades e
reprodução do material pedagógico elaborado, tais como computador, impressora e
duplicador. Bem como sala própria para as reuniões pedagógicas, geral e por área,
com retroprojetor para exibição de vídeos e outras mídias necessários ao
cumprimento da pauta desses encontros.

8.5. Outros profissionais

8.5.1. SOE e EEAA
O Serviço de Orientação Escolar (SOE) e a Equipe Especializada de Apoio à
aprendizagem (EEAA) contam com duas Orientadoras Educacionais, Psicóloga,
Pedagoga e Psicopedagoga, que atendem os estudantes em suas necessidades
diversas, no período de aula, mediante indicações/observações apresentadas pelos
professores atuantes em sala de aula, Coordenações Pedagógica e Disciplinar.
Esses profissionais participam das reflexões sobre a PP, projetos e currículo, bem
das coordenações coletivas, sugerindo mudanças. Realizam escutas e análise
documental relacionadas aos estudantes, seus familiares e todos os setores desta
UE. Realizam avaliações periódicas de estudantes, visando à otimização de
encaminhamentos para outros profissionais e nortear o trabalho com professores e
intervenções pontuais. Auxiliam nas adequações curriculares. Realizam orientações
e capacitação de pais e responsáveis para desenvolvimento global do estudante.
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8.5.2. Professores readaptados
O Projeto Aprendiz conta com espaço próprio e uma professora de Língua
Portuguesa readaptada, que atende 22 estudantes do CEF 412 em contra turno,
reforçando e sanando dúvidas em relação ao que o estudante está vivenciando em
sala de aula, bem como complementando seus conhecimentos e corrigindo, assim,
eventuais deficiências de aprendizagem remanescentes de séries anteriores.

8.5.3. Sala de Recursos
A Sala de Recursos atende a 18 Estudantes com Necessidades Educacionais
Especiais - ENEEs externos, oriundos de CEFs e CEMs e 29 internos, com
atendimentos semanais individualizados no turno contrário às aulas, auxiliando no
cumprimento de tarefas e confecção de trabalhos, bem como promovendo diversas
atividades que buscam ao máximo promover o desenvolvimento acadêmico, pessoal
e social desses estudantes

8.5.4. Biblioteca Escolar
A Biblioteca tem espaço reduzido, porém conta com acervo diversificado e
três professoras readaptadas, que atendem os estudantes tanto no auxílio e
orientação de pesquisas, quanto no empréstimo de livros literários para leitura
recreativa e/ou indicada pelos professores como atividade extraclasse. Também é
responsável por distribuição, recolhimento e guarda dos livros didáticos fornecidos
pelo PNLD/MEC; guarda e empréstimo/fornecimento de dicionários de línguas
portuguesa e inglesa e revistas para atividades de recorte em sala de aula. Funciona
ainda como sala de leitura, durante os intervalos, recebendo estudantes que buscam
um ambiente propício à prática dessa atividade.

8.5.5. Laboratório de Informática
O Laboratório de informática possui 30 computadores, acesso à Internet,
lousa digital e ar-condicionado. Conta com o auxílio de professor readaptado com
vasto conhecimento na área.
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9. Estratégias de Avaliação
Na prática pedagógica avaliamos os nossos estudantes bimestralmente e nos
perguntamos: o que estamos pretendendo com isto? Dar conta de uma tarefa
necessária? Definir quais serão promovidos para a série seguinte? Definir os
“reprovados”? Não! O objetivo de avaliá-los é conhecer o que eles sabem, o
quanto sabem e o quão distante ou perto estão dos objetivos educacionais
que lhes foram propostos, ou seja, ela subsidia um curso de ação que visa
construir um resultado previamente definido.
A avaliação é realizada como uma das várias atividades escolares que, pela
sua intencionalidade, pela sua função social e pedagógica deve estar clara para
estudantes e professores. Os momentos específicos de avaliação fazem parte do
processo educativo, portanto sua aplicação é pensada por todos e deve estar de
acordo com a Proposta Pedagógica da instituição.

9.1. Avaliação das aprendizagens
A avaliação, ao longo do tempo, tem servido como um instrumento de
controle social, pois produz seletividade e exclusão. Atualmente, ao romper, ao
menos parcialmente, com essa visão ampliamos a compreensão acerca das
concepções do processo pedagógico, do acompanhamento da aprendizagem e
também ao repensarmos a ética e a responsabilidade social que temos como avaliar
o ensinar e o aprender, por meio da avaliação formativa, valorizando não só os
resultados numéricos obtidos em provas/testes, mas mensurando e mostrando ao
estudante que toda participação positiva reflete o sucesso do seu processo de
aprendizagem e enriquecimento enquanto educando e cidadão. Nesse contexto, os
estudantes são solicitados e encorajados a não apenas demonstrar sua aquisição de
conhecimento, mas repassar o que aprendeu, reforçando e auxiliando também no
crescimento dos colegas.
A avaliação contínua e cumulativa (formativa, que é contínua e a processual,
que é cumulativa e visando ao retorno das aprendizagens a estudantes e
professores) é a verificação do desempenho do estudante por meio de instrumentos
previamente organizados. É um sistema global, porque atinge o estudante em suas
diferentes dimensões: cognitiva, afetiva, social e psicomotora de trabalhos
individuais e em grupo, produção de textos, avaliações objetivas e subjetivas, tarefa
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de sala e de casa, auto avaliação, ficha de observação, questionamentos, roteiro de
entrevista, relatórios, debates, acompanhamentos e resumos, lembrando que o
aspecto qualitativo prepondera o quantitativo.
O resultado da avaliação será divulgado aos pais / aos responsáveis por meio
de fichas descritivas e boletim escolar de forma individual ou em reuniões já
previstas no calendário escolar.
Por meio de documentação, os pais/responsáveis também se envolvem
significativamente na aprendizagem dos filhos, aprofundando e discutindo o
entendimento que tem sobre as capacidades das crianças e adolescentes,
encontrando na escola um lugar de apoio, colaboração e aprendizagem
compartilhada. Tal participação se dá também no envolvimento da família e
comunidade na elaboração, aprovação e avaliação da Proposta Pedagógica que
será realizada anualmente, para aperfeiçoamento das estratégias educacionais.
Planejamento, acompanhamento e avaliação de desenvolvimento do
processo pedagógico, assessoramento, coordenação e avaliação do projeto e
planos de ensino, atuando junto aos docentes, discentes e pais; coordenação e
acompanhamento da execução e avaliação dos resultados dos projetos especiais
desenvolvidos pela escola para produção sistemática de reuniões de estudo e
trabalho, visando ao constante aperfeiçoamento das atividades de estudo.

9.1.1. Avaliação em larga escala
A escola desenvolve projeto em que questões utilizadas pela SAEB são
trabalhadas pelos professores em sala de aula, realizando simulados bimestrais,
com intuito de preparar os estudantes, familiarizando-os com a forma de abordagem
dos conteúdos da prova do SAEB. Possibilitando-lhes apresentarem plenamente
seus

conhecimentos,

produzindo

resultados

compatíveis

com

o

nível

de

aprendizagem por eles alcançados.

9.1.2. Avaliação de rede
Os resultados alcançados pelos estudantes na Prova Diagnóstica, uma das
ações do Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal SIPAEDF, são utilizados como instrumento norteador para o mapeamento, durante
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Conselho de Classe, das principais dificuldades e deficiência de aprendizagem
apresentadas por nossos estudantes.

9.1.3. Avaliação Institucional
Todos os aspectos avaliados são abordados nas coordenações coletivas e
por área, em que os resultados são utilizados como norteadores para planejamento
de intervenções e estratégias de elevação do nível do processo ensino
aprendizagem.

9.2. Conselho de Classe
O conselho de classe é realizado com todos os professores da turma e
representantes de cada sala visando a um momento de formação, de aprimoramento
das práticas pedagógicas, rumo à reformulação de estratégias e ações que nos
direcionem ao sucesso do processo de ensino-aprendizagem.
Todos analisam o aspecto físico e pedagógico da escola, levantam problemas
de maneira geral e propõem soluções.
A secretaria escolar e os coordenadores pedagógicos fornecem dados
estatísticos (notas e disciplinas críticas) e todos analisam, viabilizando possibilidades
de recuperar alunos com problemas de aprendizagem e aprimorar o processo
ensino-aprendizagem.
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10.

Organização Curricular

Do entendimento que se tem sobre a forma como o conhecimento é
adquirido, surgem tendências que permeiam o processo de ensino-aprendizagem.
Classificando as tendências pedagógicas em dois grupos, temos as de cunho liberal:
pedagogia tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as de cunho
progressista: pedagogia histórico crítica e psicologia histórico-cultural dos conteúdos.
No Centro de Ensino Fundamental 412 temos professores que trabalham de
forma tradicional, mas a grande maioria, embora trabalhe de forma tradicional,
apresenta tendência a uma mudança de postura didático-pedagógica. Muitos já
buscam inovação na forma de ensino e procuram inserir os conhecimentos à
realidade vivida pelo estudante. Essa tentativa de mudança deve-se principalmente
à adoção da Pedagogia de Projetos. Sabemos que a função social e política da
escola é assegurar a inserção das classes populares, garantindo condições para
uma efetiva participação nas lutas sociais de modo a formar consciência crítica para
fazer frente à realidade social. A escola é parte integrante do todo social, prepara o
estudante para exercer uma participação ativa na sociedade, pois sendo ele sujeito
no mundo onde está situado como ser social e ativo, o seu conhecimento é
construído pela experiência pessoal.
Assim, a escola procura promover um processo de ensino-aprendizagem que
forme cidadãos conscientes de sua realidade e capazes de transformá-la, por meio
da abordagem dos Temas Transversais. Algumas posturas e procedimentos
precisam ser repensados, afinal há algumas dificuldades a serem vencidas na busca
pela prática de metodologias ativas como falta de conhecimento aprofundado das
bases teóricas da pedagogia, falta de condições materiais e estruturais, exigências
do cumprimento dos conteúdos, metas de aprovação e formação continuada dos
professores, etc.
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11.

Plano de ação para implementação da Proposta
Pedagógica

 Elaborar

o

plano

anual

de

trabalho

com

a

participação

da

equipe,

fundamentando-o no Projeto Político Pedagógico, nos Paramentos Curriculares
Nacionais e no Currículo em Movimento da Educação Básica.
 Zelar pelo aprimoramento e cumprimento da legislação do ensino e do regimento
escolar.

11.1. Gestão pedagógica

11.1.1. Objetivos
Realizar avaliação do INEP e minimizar os níveis de evasão escolar e
repetência.

11.1.2. Ações
Envolver o Serviço de Orientação Educacional e o Serviço Educacional
Especializado no diagnóstico e elaboração de ações que colaborem com o
desempenho escolar.
Implementar Projeto de Leitura e Aulas de Reforço para as disciplinas
Português e Matemática, com vistas à preparação para o SAEB, familiarizando os
estudantes com as formas de abordagem dos conteúdos utilizados por esse sistema.

11.1.3. Responsáveis
Equipe gestora, coordenação pedagógica e corpo docente.

11.1.4. Prazo
Período de dois anos letivos.

11.1.5. Recursos necessários
Recursos humanos disponíveis conforme modulação e material pedagógico
solicitado em decorrência do andamento dos projetos e de acordo com a
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disponibilidade de verbas. O corpo docente contribui para o sucesso das atividades
com utilização de materiais recicláveis, envolvendo os estudantes no processo.

11.2. Gestão dos Resultados Educacionais
Identificar os alunos com baixo rendimento escolar, promover atendimento do
serviço de orientação educacional (SOE) e equipe especializada de apoio a
aprendizagem (EEAA), objetivando sanar as dificuldades de aprendizado.
Tornar o espaço escolar atrativo, criando um ambiente prazeroso e propício
para o aprendizado.
Identificar os alunos com baixa frequência, acionar a família por meio do SOE,
em busca de soluções.
Possibilitar

ao

educando

com

necessidade

educacional

especial

o

aprendizado, com atendimento na sala de recursos e adequação curricular.

11.2.1. Objetivos
 Reduzir os índices de evasão e repetência escolar;
 Garantir o aprendizado das habilidades e competências propostas para o
Ensino Fundamental Anos Finais;
 Melhorar os índices das avaliações externas.

11.2.2. Ações
 Acompanhamento da frequência escolar e de resultados pela equipe gestora
SOE e secretaria.
 Investimento no espaço escolar utilizando dos recursos do PDAF, PDDE,
emendas parlamentares e dos contratos da Secretaria de Educação.
 Valorizar a coordenação pedagógica como espaço de formação e produção
de conhecimento no sentido de garantir o aprendizado dos educandos;
 Implementar projeto de leitura e interpretação de texto, raciocínio lógico;
 Realizar simulados para identificar proficiência em português e matemática.
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11.2.3. Metas
 Reduzir em três pontos percentuais os índices de evasão e repetência
escolar;
 Melhorar em cinco pontos a proficiência em português e matemática nas
avaliações externas (IDEB).

11.2.4. Indicadores
 Rendimento e frequência bimestral
 Resultado da proficiência das avaliações externas.

11.2.5. Responsáveis
Equipe gestora, professores, orientadores e auxiliares de educação.

11.2.6. Prazos
Período de dois anos letivos.

11.2.7. Recursos Necessários
Recursos do PDDE, PDAF e Emendas Parlamentares.
.

11.3. Gestão Participativa

11.3.1. Objetivos
 Oferecer oportunidades de participação a todos os servidores e auxiliares de
educação, de modo a efetivar a contribuição de geral no processo educativo.
 Impulsionar a participação do Conselho Escolar.
 Promover canais de comunicação com a comunidade escolar.
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11.3.2. Ações
 Promover reuniões gerais e por seguimento, para discutir modelo de gestão,
em que serão solicitados a contribuir com sugestões que possam torná-lo
ainda mais participativo e para correção de possíveis distorções observadas.
 Oficinas de formação sobre importância e atribuições do Conselho Escolar e
realizar reuniões ordinárias uma vez por mês.
 Publicação de matérias e fotos sobre eventos na nossa página do Facebook,
Blog do CEF 412 de Samambaia e Instagram, estreitando a comunicação
entre a escola e a comunidade.

11.3.3. Metas
 Obter avaliações, críticas e sugestões para melhoria do modelo de gestão.
 Participação da comunidade escolar e local no Conselho Escolar, por meio de
reuniões ordinárias e extraordinárias.
 Alcançar seguidores nas redes sociais compatíveis com o número de
estudantes da escola.

11.3.4. Indicadores
 Nível de participação e satisfação profissional de todos os seguimentos de
colaboradores da escola, constatados em reuniões e percepção de melhoria
no andamento dos trabalhos e relações interpessoais.
 Presença de servidores, estudantes e membros da comunidade nas reuniões
do Conselho Escolar.
 Quantitativo de seguidores, acessos e comentários entre professores,
auxiliares de educação, estudantes e comunidade para página do Facebook,
sobre os eventos e fotos postados no blog e Instagram.

11.3.5. Responsáveis
Equipe Gestora.

11.3.6. Prazo
Período de um ano letivo.
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11.3.7. Recursos Necessários
Equipamentos de som, mobiliário e espaço físico para assembleias com
comunidade e reuniões gerais. Acesso à Internet, canal de comunicação eficiente
para alcançar a comunidade, e computadores para publicações no Facebook, blog
da escola e Instagram.

11.4. Gestão de Pessoas

11.4.1. Objetivos
 Assegurar a participação de todos os segmentos na tomada de decisões e na
criação de projetos, promovendo a valorização profissional e contribuição
individual de todos os integrantes da escola.
 Promover maior integração dos profissionais da escola com a comunidade
escolar (pais, mães e responsáveis pelos estudantes).
 Estimular e intensificar a formação continuada.
 Garantir a observância dos direitos e deveres da escola, dos estudantes e
comunidade, impulsionando a valorização e o reconhecimento do trabalho
escolar.

11.4.2. Metas
 Valorizar os profissionais, para que se sintam respeitados no ambiente
escolar e que a satisfação gerada se reflita no desempenho pedagógico.
 Fazer do ambiente escolar um local prazeroso e propício à aprendizagem.

11.4.3. Ações
 Eventos que qualificam o trabalho pedagógico e melhoram o desempenho
profissional e oferecer espaço e material de qualidade.
 Realizar projetos culturais e esportivos para integrar pais, estudantes,
professores e auxiliares de educação.
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 Construir coletivamente um acordo de convivência, estabelecendo normas
específicas para relações interpessoais e dar ciência sobre o Regimento
Escolar da SEEDF.
 Promover formação continuada no espaço escolar com o objetivo de qualificar
o trabalho, melhorar o desempenho profissional, além de oferecer espaço e
material de qualidade.
 Atualizar espaços da escola nas redes sociais e meios de comunicação, para
divulgar ações e eventos de relevância realizados no ambiente escolar, com
ênfase no protagonismo juvenil.
 Criar dados estatísticos e acionar profissionais competentes para analisar
nível adoecimento de profissionais da educação e buscar soluções
estratégicas em função das conclusões resultantes.
 Criar dados estatísticos e acionar profissionais competentes para analisar
Ocorrências (advertências e suspensões) dos estudantes e buscar soluções
estratégicas em função das conclusões resultantes.
 Distribuição de Cadernos de Planejamento para os professores, contendo
fotos de estudantes em eventos da escola realizados no ano de 2019.

11.4.4. Indicadores
 Estatísticas sobre o nível de adoecimento do profissional da educação
(atestado médico – motivo).
 Estatísticas sobre Ocorrências (advertências e suspensões) e seus motivos
entre os estudantes.
 Verificação dos acessos e comentários sobre as postagens no Facebook e
blog da escola, fotos de estudantes nos cadernos de planejamento dos
professores, bem como assistência a eventuais matérias sobre eventos
realizados na escola em Jornais Locais.

11.4.5. Responsáveis
Equipe Gestora e Coordenação Pedagógica.

11.4.6. Prazo
Período de um ano letivo
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11.4.7. Recursos necessários
Recursos humanos e recursos financeiros (PDAF e PDDE).

11.5. Gestão Financeira

11.5.1. Objetivos
Participação da comunidade escolar nas decisões de aplicação dos recursos
e informações da Prestação de Contas.

11.5.2. Ações
Reuniões com o Conselho Escolar para definir prioridades na aplicação de
recursos do PDAF, PDDE e outros. Reunião com a comunidade escolar para Prestar
Contas dessas aplicações.

11.5.3. Metas
Envolver o maior número possível de indivíduos de todos os segmentos da
comunidade escolar nas tomadas de decisões sobre prioridades e prestação de
contas. Realizar reuniões periódicas ou extraordinárias por segmentos para levantar
sugestões de uso das verbas e depois submetê-las ao Conselho Escolar.

11.5.4. Indicadores
Aprovação da prestação de contas pelo Conselho Escolar, pela Assembleia e
pelos órgãos de controle da SEEDF.

11.5.5. Responsáveis
Equipe Gestora.

11.5.6. Prazo
Anual.
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11.5.7. Recursos necessários
Recursos humanos.

11.6. Gestão Administrativa
11.6.1. Objetivos
 Oferecer um ambiente escolar limpo e organizado.
 Buscar

ampliação

de

recursos

financeiros

por

meio

de

Emendas

Parlamentares.
 Dar celeridade aos processos que utilizam o SEI, tomando providências e
dando respostas em tempo hábil.

11.6.2. Ações
 Acompanhamento e supervisão diária do serviço de limpeza, realizando
manutenção e modificações que otimizem o espaço físico.
 Manter contato constante com os encarregados das empresas terceirizadas,
avaliando o trabalho prestado e reestruturando, quando necessário, suas
atividades.
 Fazer gestão junto a parlamentares, levando nossas necessidades, com o
intuito de obter recursos financeiros por meio de Emendas Parlamentares.
 Fazer gestão junto à Secretaria de Educação, expondo os problemas e as
necessidades de reformas estruturais do ambiente escolar.
 Acompanhar diariamente os processos via SEI e correio eletrônico, dando
ciência aos servidores e resposta dentro do prazo regulamentar.

11.6.3. Metas
 Melhorar os banheiros, o estacionamento, reformar o telhado e criar área de
acolhimento.
 Receber professores, estudantes e comunidade em um ambiente limpo,
organizado e acolhedor.
 Dar celeridade aos processos e demandas administrativas e da comunidade
escolar.
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11.6.4. Indicadores
 Recebimento de recursos por meios de Emendas Parlamentares.
 Baixo índice de reclamações via Ouvidoria e/ou pessoalmente por parte da
comunidade escolar.

11.6.5. Responsáveis
Equipe gestora.

11.6.6. Prazos
Anual

11.6.7. Recursos Necessários
Recursos humanos para supervisão administrativa e dos auxiliares de
educação. E recursos financeiros para realização da manutenção e modificação do
espaço físico.
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12.

Acompanhamento e Avaliação da PP

O processo de avaliação é intrínseco à Proposta Pedagógica, pois ela torna
possível mensurar o quanto a gestão democrática está sendo efetiva. Dentro do
contexto escolar, fazemos o acompanhamento no processo em que a avaliação
perpassa os vários integrantes da escola e também a avaliação dos vários
componentes e de todo o trabalho escolar.
Os professores são avaliados pelos estudantes, por seus pares, pelos
técnicos e pelos dirigentes da escola. A Equipe Gestora e outros profissionais são
avaliados pelos estudantes; a infraestrutura disponível é sempre analisada como
fator que facilita ou dificulta o desenvolvimento das atividades; o currículo é objeto
de apreciação, particularmente pelo corpo docente; as relações de trabalho e de
poder são analisadas quanto ao seu potencial de promoverem ou não um clima
favorável no contexto escolar.

12.1. Avaliação coletiva
Por meio da Avaliação Institucional

12.2. Periodicidade
Anual

12.3. Procedimentos
Reunião com a comunidade escolar e preenchimento de formulário
específico.

12.4 Registro e divulgação
Divulgação de resultados em reuniões com o Conselho Escolar e
Assembleias.
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PROJETO

OBJETIVOS

Projetos Específicos
PROFESSOR

PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEL

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO
PROJETO

 Entregar e recolher os livros didáticos e
literários;
 Elevar o desempenho acadêmico
dos estudantes;
A Diversidade
textual na formação
de novos leitores

acervo bibliográfico;
a

 Organização e divulgação do acervo da

 Empenho na realização de estudo e

Biblioteca;

 Revitalizar o espaço físico e o
 Despertar

 Análise crítica do acervo existente;
pesquisa propostas pelos professores;

 Catalogação de livros;

 Informalmente, considerando a procura, o

 Supervisão e assistência aos estudantes nos

curiosidade

para

diversos gêneros textuais;

trabalhos requisitados pelos professores;

 Professores readaptados
atuantes na biblioteca

 Confecção de ficha individual para empréstimo

 Incentivar o gosto pela leitura;
 Valorizar o leitor.

interesse e a participação da comunidade
escolar nas atividades sugeridas;
 Informações, diálogos, críticas e sugestões

de livros literários;

nas coordenações coletivas;

 Divulgação do acervo da Biblioteca na sala de

 Observação das críticas positivas e

aula e no Blog da escola;

negativas da comunidade

 Chá literário com premiação dos melhores
leitores.

Atendimento
administrativo à
comunidade
escolar

 Comunicação transparente;
 Trabalhar em equipe;
 Atender à comunidade escolar;
 Suporte

à

equipe

professores e servidores.

gestora,

 Comunicação

interna

com

a

equipe

interdisciplinar;

 Informações, diálogos, críticas e sugestões

 Interação secretaria, estudante e professor;

 Secretário Escolar

 Atendimento presencial e por telefone;
 Execução de serviços educacionais;
 Disponibilizar

horário

que

atenda

necessidades da Comunidade Escolar.

nas coordenações coletivas;
 Observação e análise das críticas positivas
e negativas da comunidade escolar.

às
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PROJETO

OBJETIVOS

 Promover o protagonismo juvenil;
 Conhecer e participar dos jogos de
Interclasse

forma

orientada,

PROFESSOR

PRINCIPAIS AÇÕES

recreativa

e

competitiva;
 Promover o trabalho em equipe;
 Valorizar o próprio desempenho

RESPONSÁVEL

 Promover os jogos Interclasse entre as

 Informações, diálogos, críticas e sugestões

turmas da escola, com várias modalidades
esportivas: xadrez, tênis de mesa, futsal,
queimada, totó;

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO

 Professores de
educação física

 Promover gincana cultural.

nas coordenações coletivas;
 Observação e análise das críticas positivas
e negativas da comunidade escolar.

independente de resultados.
 Combater o bullying dentro do CEF
412;
 Incentivar o combate ao bullying
dentro da comunidade;
 Promover o protagonismo juvenil;
 Elevar
Todos contra o
bullying

a

autoestima

dos

estudantes;
 Perceber, respeitar e valorizar as
diferenças individuais (gêneros,
etnias, orientação sexual, classe
social, dentre outras);
 Promover maior interação entre a
comunidade escolar;
 Sensibilização e aceitação dos

 Mural do elogio;
 Mural informativo conscientizando os alunos

 Observação, análise e críticas positivas e

sobre a prática do bullying;

negativas sobre as ações do projeto;

 Reuniões periódicas do grupo de apoio para

 Observação

superar e evitar o bullying;
inclusiva,

cidadania,

violência

escolar;
 Mostra

de

vídeos,

mudança

de

comportamento dos estudantes;

 Ciclo de palestras sobre bullying, diversidade,
educação

da

produzidos

 Coordenação
pedagógica

pelos

 Empenho em participar das ações do
projeto;
 Informalmente, considerando a procura, o
interesse e a participação da comunidade

estudantes, no horário de intervalo;

escolar nas ações sugeridas;

 Peça teatral conscientizando sobre o bullying;

 Informações, diálogos, críticas e sugestões

 Página na internet – ASK e Facebook – para

nas coordenações coletivas.

desabafo e troca de mensagens positivas.

estudantes ENEE.
PROJETO

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

PROFESSOR

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO
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RESPONSÁVEL

PD LEIO

Transição

 Elevar o desempenho
acadêmico
dos
estudantes;
 Compreender e interpretar
vários textos orais e
escritos em diversas
situações sociais;
 Despertar o interesse pela
leitura;
 Promover a produção
textual;
 Incentivar o estudante a
expressar.

 Possibilitar aos nossos futuros
estudantes, recebidos das Escolas
Classes 410, 604 e 614, um
conhecimento prévio do espaço
físico e dinâmica de nossa escola;
 Levar os nossos estudantes de 9º
ano ao CEM414, para conhecerem
o local e funcionamento da escola
de ensino médio;
 Promover a ambientação dos
estudantes
às
mudanças
decorrentes do ingresso em novo
nível acadêmico;
 Realizar o acolhimento de forma a
minimizar
as
dificuldades
provenientes da transição.

 Disponibilizar duas aulas, Parte
Diversificada do Currículo da Educação
Básica, para desenvolvimento do
projeto;
 Expor os trabalhos produzidos pelos
estudantes;
 Apresentação, em momento cultural,
dos trabalhos produzidos pelos
estudantes.
 Envolver todos os professores de
Português para um trabalho conjunto,
parceiro e sintonizado.
 Realizar, junto às escolas (EC’s e CEM) o
agendamento das visitas;
 Preencher Ficha de Conselho Final solicitado
pelo CEM 414, para cada turma de 9º ano,
fornecendo informações dos estudantes, tais
como nível aprendizagem, necessidades
especiais, talentos, altas habilidade, disciplina
e frequência;
 Preparar a recepção para os estudantes de 5º
ano, escolhendo entre nosso contingente do 6º
ano, aqueles que irão apresentar a nossa
escola;
 Recebimento dos estudantes, com lanche,
explicação da dinâmica do EF Séries Finais e
apresentações realizadas por estudantes do 6º
ano;
 Escolher estudantes representando todas as
turmas de 9º ano que irão visitar a escola de
ensino médio;
 Repasse de informações pelos alunos
participantes, do que foi visto e ouvido no
CEM.

 Observação,

análise

e

críticas

positivas e negativas sobre as ações
do projeto;
 Satisfação e críticas da comunidade
 Professor de Português.

escolar

sobre

os

trabalhos

apresentados;
 Informações, diálogos, críticas e
sugestões
coletivas.

 Coordenação
pedagógica
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ANEXO I - QUESTIONÁRIO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 412 – 3901 7722

COLETA DE DADOS
PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL FAMILIAR DOS ESTUDANTES
Srs. Pais e/ou responsáveis,
Com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados à nossa Comunidade, pedimos que
respondam com atenção e responsabilidade o questionário abaixo. Os dados serão utilizados para apresentação da
proposta pedagógica da escola. Não é preciso identificar-se, logo não faremos nenhuma relação direta com o
estudante.
01. Local de nascimento do estudante:
( ) Distrito Federal ( ) Goiás
( ) Outros. Qual?______________________
02. Local de residência:
( ) Comunidade Escolar.
( ) Outras quadras de Samambaia.
( ) Outras regiões administrativas Especificar______________
03. Identificação dos familiares que residem na mesma casa. O estudante mora com:
( ) Pai e mãe
( ) Avós
( ) Mãe
( ) Pai
( ) Tios
( ) Outros parentes. Especificar__________________________________________
04. Qual o turno que o estudante frequenta? ( ) Matutino

( ) Vespertino

05. Em qual turma o estudante está matriculado (Série/turma)? ________
06. Renda familiar:
( ) Até um salário-mínimo
( ) De um até dois salários-mínimos
( ) De dois até três salários-mínimos ( ) Três salários-mínimos ou mais
07. Aspectos habitacionais, quanto à situação legal da casa:
( ) Própria (dos pais)
( ) Alugada
( ) Cedida

( ) Outros _______________________

08. Aspectos habitacionais, quanto ao número de cômodos da casa:
( ) Menos de 03
( ) De 04 a 0 5
( ) Mais de 05
09. Possui algum benefício social?
( ) Não ( ) Sim. Qual ________________________________________
10. Itens tecnológicos a que tem acesso em casa:
( ) Computador ( ) Telefone
( ) Internet

( ) TV

( ) Outros _________________

11. Situação de acompanhamento das atividades escolares do(a) filho(a):
( ) Ótima
( ) Boa
( ) Regular
( )Ruim
Quem faz o acompanhamento?_____________________________________________________
12. Relacionamento familiar. (Escolher apenas uma resposta, marcando-a com um X)
Relacionamento
Do casal
Dos filhos entre si
Dos demais membros da casa
Dos pais com os filhos

Compreensivo

Agressivo

Indiferente

Outros – especificar
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13. Atividades de lazer da família:
( ) Cinema
( ) Shopping
____________

( ) Clubes

( )Festas

( ) Praças

14. Tipo de leitura praticada pela família: (pode escolher mais de uma opção)
( ) Livros didáticos
( ) Clássicos
( ) Jornais
( )Bíblia
__________________

( )Outros

( )Outros

15. Com relação à área da SAÚDE, quais as questões que a família considera mais importantes? (escolher
três (3) opções) :
( ) psicossocial
( ) nutricional
( ) visual
( ) auditiva
( ) drogas
( )
tabagismo
( ) questões sexuais e reprodutivas ( ) saúde e higiene bucal ( ) DST/AIDS
( ) Outros: _________________________________________________________________________
16. Com que regularidade você frequenta a escola para conversar com professores/direção sobre o seu(sua)
filho(a)?
( ) quando convocado
( ) nas reuniões bimestrais
( ) no final do ano letivo
( ) raramente.
17. Com que regularidade frequenta cinema e/ou teatro?
( ) uma vez por semana
( ) uma vez por mês
( ) não costumo frequentar cinema e teatro

( ) de vez em quando

18. Você toca algum instrumento?
( )Não
( ) Sim. Qual? _______________________________________________
19. Na sua família tem alguém que possua outras habilidades (cantor, pintor, eletricista, bombeiro
hidráulico, marcenaria, artista plástico)?
( ) Não ( ) Sim. Quem? _______________________________________________
20. Em relação aos aspectos físicos da escola, como você os considera? (Marcar com um X)
Espaços físicos
Salas de aula
Portaria quanto à estrutura física
Acesso à biblioteca quanto à estrutura física
Espaço de jogos coberto
Quadra poliesportiva coberta
Praça arborizada
Pátio interno

RUIM

REGULAR

BOM

ÓTIMO

21. Como é o atendimento que você recebe nos seguintes setores da escola? (Marcar com um X)
Setores

RUIM

REGULAR

BOM

ÓTIMO

Direção
Coordenação pedagógica
Professores
Secretaria
Auxiliares da educação:
Orientação Educacional – SOE
Biblioteca
22. Utilize o espaço abaixo para sugerir, criticar ou solicitar algo que você julga importante para o bom
andamento da escola.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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ANEXO II – FOTOS

Prêmio Feira de Ciências 2018

Bebedouro Área de Convivência

Rampas de acesso - visão da entrada

Quadra Poliesportiva Coberta

Praça Arborizada - Área de Convivência

Espaço de Jogos - Área de Convivência

Customização Projeto Mutirõ
Muro externo na entrada da escola

Customização Projeto Mutirõ
Muro interno no Espaço de Jogos
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