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1- APRESENTAÇÃO

O Centro de Ensino Buriti Vermelho, Instituição de Direito Público pertencente
à rede pública de ensino do Distrito Federeal, objetiva oferecer um ensino de qualidade
que contribua para a formação e ampliação de conhecimentos; assim como para a
formação como cidadão e pessoa.
Dentro da função social da Educação e no valor formativo e simbólico que a
instituição Escola sempre representou para as sociedades, e ainda, nos ideais dialéticos,
construtivistas e sócio-históricos que regem a Escola contemporânea, o CEF Buriti
Vermelho compreende a importância do papel da educação no desenvolvimento dos
seres humanos baseada no desenvolvimento integral das pessoas numa filosofia
marxista, no enfoque construtivista e na importância do contexto social e das relações
estabelecidas, a fim de se efetivar a formação do aprendiz na cidadania e para a
cidadania, daí a necessidade da construção das Propostas Pedagógicas voltada nos
princípios da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), Diretrizes
Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo Integral, pois o CEF Buriti
Vermelho passa a oferecer, a partir deste ano de 2020, o PROEITI – Programa de
Educação Integral em Tempo Integral.
Apesar de se construir enquanto exigência normativa, a Proposta Pedagógica é,
antes de tudo, um instrumento ideológico, político, que visa, sobretudo, a gestão dos
resultados de aprendizagem, através da projeção, da organização, e acompanhamento de
todo o universo escolar. De acordo com Betini (2005, p. 38), a Proposta Pedagógica
“mostra a visão macro do que a instituição escola pretende ou idealiza fazer, seus
objetivos, metas e estratégias permanentes, tanto no que se refere às suas atividades
pedagógicas, como às funções administrativas. Portanto, o projeto político pedagógico
faz parte do planejamento e da gestão escolar. A questão principal do planejamento é
então, expressar a capacidade de se transferir o planejado para a ação. Assim sendo,
compete ao projeto político pedagógico a operacionalização do planejamento escolar,
em um movimento constante de reflexão-ação-reflexão”.
A articulação entre a Proposta Pedagógica (PP), o acompanhamento das ações, a
avaliação e utilização dos resultados, com a participação e envolvimento das pessoas, o
coletivo da escola, pode levá-la a ser eficiente e eficaz. Daí a notória ênfase dada pelos
mecanismos legais à escola democrática.
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Para Veiga (2002, p. 13) a PP é também um instrumento que identifica a escola
como uma instituição social, voltada para a educação, portanto, com objetivos
específicos para esse fim.
Ao construirmos nossa PP levamos em consideração a realidade que circunda a
escola, as comunidades rurais e todas as famílias de nossos alunos, pois, certamente, a
realidade social que circunda afeta a vida escolar do corpo discente.
Optamos também por salientar a historicidade do CEF Buriti Vermelho e o valor
histórico-cultural que ela construiu e ainda representa na vida dos moradores e da
comunidade dos Núcleos Rurais do Buriti Vermelho. Dentro desta esfera, ela é sem
dúvida, um forte elemento da identidade local, pois entendemos a escola como um
espaço privilegiado para o desenvolvimento e o aprimoramento de valores e
conhecimentos que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas enquanto
indivíduos, não podendo também, omitirmos diante da responsabilidade social.
Em um segundo momento, analisamos as condições físicas e os recursos
humanos disponíveis para a efetivação do Projeto, já que os alunos passarão dez (10)
horas na escola; sendo assim, é necessário conhecer as necessidades, potencialidades e
expectativas da comunidade escolar para traçarmos metas que se adequem a um
atendimento que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, responsáveis e
capazes.
Em acordo com todos os nossos encontros, discussões e pontos em comum, e
ainda pensando na gama de formações acadêmicas, pessoais e sociais de cada membro
que contribuiu para a construção de nossa PP, enquanto escola, buscamos criar um
clima escolar que priorize a tolerância, o cotidiano escolar na cidadania e em prol dela,
além da alta expectativa na aprendizagem dos alunos, pois acreditamos que todos
podem aprender e que todos somos iguais nas diferenças, por isso precisamos de
tratamentos pedagógicos específicos, bem planejados e acompanhados. O resultado
dessa perspectiva pode e deve ser acompanhado por avaliações processuais e de
resultado, notadamente transformadas.
Diante de algumas dificuldades detectadas nos trabalhos coletivos, talvez a que
mais nos preocupa é o desinteresse e a falta de perspectivas de um futuro melhor e isso
nos faz buscar soluções para que possamos instigar em nossos alunos o desejo de
frequentar as aulas, e que percebam que os conhecimentos adquiridos na escola serão
necessários para que possam enfrentar um mundo globalizado onde a mudança se faz
diariamente.
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Portanto, a partir destes diagnósticos, a escola busca adotar medidas que
atendam com fidelidade o resultado dos alunos frente a seus níveis de aprendizagem. A
vivência escolar, social, familiar, foram os pontos básicos avaliados.
Os alunos, no seu contexto educacional, apresentam dificuldades no que se
refere à aprendizagem de alguns conteúdos. No entanto, a escola tem metas no tocante
dos índices de elevação da aprovação e redução da reprovação e evasão. Para isso, estão
sendo adotadas ações possíveis como: projetos interdisciplinares, jogos, gincanas,
recuperação contínua, entre outros.
Esta Proposta Pedagógica visa direcionar ações que estimulem a permanência
do nosso aluno na escola, objetivando melhorar a qualidade de ensino, estimular a
participação dos pais.
Recriar, mudar, avançar e aperfeiçoar vai ser nosso primeiro desafio esse ano
com a implantação do PROEITI, o outro, vai ser fazer com que o nosso aluno, na
maioria filhos de pais com educação defasada ou nenhuma, perceba na educação um
instrumento de melhoria de sua vida no todo.
Portanto, esta PP está em processo de atualização com ações abertas a
sugestões e interveções no intuito de melhorar a dinâmica do ensinar e aprender.

2 – HISTORICIDADE

2.1 História da Construção da Escola
A Colônia Agrícola Buriti Vermelho é uma comunidade rural onde habitam em
torno de 50 famílias, inclusive algumas moram na localidade há anos, com a tradição de
Agricultura Familiar. Hoje, a escola conta com uma quantidade de alunos significativa,
por volta de 200 alunos .
Considerando que a Educação é um direito social garantido na Constituição
Federal, a existência de uma Escola Pública é imprescindível para atender as demandas
de estudantes da comunidade do Buriti Vermelho, bem como, das localidades vizinhas.
Em Janeiro de 2012, a Escola Classe Buriti Vermelho passou a ser um Centro de
Ensino Fundamental. O Cef Buriti Vermelho está localizada na área rural do Distrito
Federal, Região Administrativa do Paranoá, situada na DF 270/ VC 322, atendendo
alunos da região do entorno da escola e núcleos rurais (Buriti Vermelho, Café sem
Troco, Cariru, Sussuarana, Itapeti, Granja Progresso, Lamarão, Barra Alta, entre outras).
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Há filhos de assentados “sem terra” que se encontram nesta localidade, mas
também temos alunos migrantes de outros Estados da Federação, como por exemplo:
Minas Gerais, Bahia, Piauí, Tocantis, Mato Grosso, Goiás, entre outros.
A junção dessas comunidades traz costumes e bagagens próprias, com diferenças
culturais e linguísticas, que fazem com que esta comunidade do Buriti Vermelho seja
bem diversa. Trata-se também de uma comunidade essencialmente agrícola, composta
de pequenos e médios produtores rurais, que trabalham em chácaras, fazendas e granjas,
garantindo

assim,

a

sobrevivência

através

da

produção

hortifrutigranjeira, e que deve ser trabalhada conforme essa realidade.
2.2 Caracterização Física da Escola
INSTALAÇÕES

QUANTIDADE

Diretoria

01

Secretaria

01

Sala de Professores e Coordenação

01

Sala de Leitura ou Biblioteca

01

Sala de Artes

01

Sala de Reforço

01

Sala de Informática

01

Salas de Aula

05

Almoxarifado

01

Depósito de material de limpeza

01

Depósito de Educação Física

01

Cozinha

01

Cozinha dos servidores(as)

01

Dispensa

01

Banheiros professores(as)

02

Banheiros servidores(as)

01

Banheiros dos alunos(as)

04

Área Externa (Refeitório/ping-pong)

01

2.3 Recursos Materiais e Pedagógicos

agropecuária

e
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Os recursos materiais e pedagógicos são adquiridos com os recursos recebidos do
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE/FNDE) e do Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira (PDAF), seguindo as normas e regulamentos, planos e
exigências contidas em estatutos, pareceres e instruções do MEC e da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal. A aplicação desses recursos visa atender às
necessidades da instituição em conformidade com as sugestões da comunidade escolar,
como também, ao atendimento de emergências (reparos, reposições, etc).
Objetivando a aquisição de bens com as verbas oficiais, são realizadas reuniões
com o Conselho Escolar e o Caixa Escolar, quando são avaliadas, sugeridas e planejadas
aplicações.
A prestação de contas é feita ao Conselho Escolar, ao Conselho Fiscal e aos
órgãos competentes.
Atualmente, o CEF Buriti Vermelho conta com os seguintes recursos
pedagógicos:


02 caixa de som com amplificador;



02 caixa de som;



01 data show;



01 tela de projeção;



06 aparelhos de televisão;



01 aparelho de DVD;



01 retroprojetor;



02 aparelhos de som portáteis;



01 máquina fotocopiadora;



05 impressoras;



02 Globos Terrestres;



Livros didáticos, paradidáticos e revistas;



35 jogos pedagógicos;



100 CDs e DVs



Material diversos para Educação Física: bolas, redes, cordas, uniformes;



Conjunto de Material didático de Geometria: régua, esquadro diversos,
compasso, transferidor.

2.4 - Conselho Escolar, APM e Conselho Fiscal
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Cabe a esta instância aprovar, acompanhar
Proposta Pedagógica, analisando e garantindo

e

aprovar

a efetivação

da

a participação democrática na

elaboração do mesmo, bem como do Regimento Escolar.
São ações do Conselho Escolar:
- Analisar e propor alternativas de solução a questões de natureza pedagógica,
administrativa e financeira detectadas pelo próprio Conselho Escolar.
- Proporcionar formação continuada aos conselheiros partindo das necessidades detectadas.
- Zelar pelo cumprimento a Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente com base na lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
- Encaminhar, quando for o caso, à autoridade competente solicitação de verificação, com fim de apurar irregularidades do diretor, diretor-auxiliar e demais profissionais da escola, com razões fundamentadas, documentos e devidamente registradas.
- Assessorar, apoiar e colaborar com o diretor em todas as suas atribuições.
O CEF Buriti Vermelho em setembro 2017, na figura da diretora Núcia Maria
de Oliveira Cenci deu posse ao Conselho Escolar da Escola Classe Buriti Vermelho
(antigo nome da escola), escolhendo os membros do conselho entre alunos, professores,
servidos, pais e/ou responsáveis escolhidos através de eleição para o período de 3 anos e
estão assim dispostos:
1) Segmento dos Pais: LUCÉLIA SALES GUIMARÃES e FRANCISCA FERREIRA
SOARES DOS SANTOS
2) Segmento dos Alunos: ANA LUIZA PEREIRA OSTROWSKI.
3) Segmento dos Professores: SYBELE MENDES SILVA
4) Segmento da Assistência da Educação: IARA DA CONCEIÇÃO DIAS
A Associação de Pais e Mestres (APM) tem como função:
- Acompanhar o desenvolvimento da Proposta Pedagógica, sugerindo
as alterações que julgar necessárias ao Conselho Escolar do Estabelecimento
de Ensino, para deferimento ou não;
- Observar as disposições legais e regulamentares vigentes, inclusive
Resoluções

emanadas

da

SEEDF,

no

que

concerne

à utilização

das

dependências da Unidade Escolar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
- Promover atividades diferenciadas para toda comunidade;
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- Definir junto com o Conselho Escolar a aplicação dos recursos advindos de
convênios públicos e prestar conta dos mesmos;
- Celebrar convênios com o Poder Público para o desenvolvimento de atividades curriculares, implantação e implementação de projetos e programas nos
Estabelecimentos de Ensino, apresentando plano de aplicação dos recursos
públicos repassados e prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Distrito
Federal dos recursos utilizados;
- Celebrar contratos administrativos com o Poder Público, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93, prestando-se contas ao Tribunal de Contas do Estado
do Distrito Federal dos recursos utilizados, com o acompanhamento do Conselho
Escolar;
- Manter atualizada, organizada e com arquivo correto toda a documentação

referente à APM,

obedecendo

a

dispositivos legais e normas do Tribu-

nal de Contas;
- Manter atualizado o CNPJ junto à Receita Federal, a RAIS junto ao
Ministério

do

Trabalho,

a

Certidão

Negativa de Débitos do INSS, o ca-

dastro da Associação junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, para solicitação
da Certidão Negativa, e outros documentos da legislação vigente, para os fins
necessários.
A Associação de Pais e Mestres (APM) do CEF Buriti Vermelho é formada
pelos seguintes membros:
1º secretário: ROMILSOM MACHADO DE PAIVA
2º secretário: FABÍOLA SABINO MENDES
1o tesoureiro: PAULO PEREIRA DE MACÊDO
2º tesoureiro: MICHELLI DE PAULA MAMÉDIO
O Conselho Fiscal pelos seguintes membros: ALINE MARIA SOUZADOS
ANJOS, ELIANA SOUSA SILVA AZEREDO, REGINA ARAÚJO BATISTA,
FAUSTA VERA LUCIA PIRES DE MELO, FELIPE BASSO PARREIRA.

3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
“Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro.
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se,
atravessar um período de instabilidade e buscar uma estabilidade em função
de promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente.
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Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente determinadas
rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível,
comprometendo seus atores e autores”. (GADOTTI, cit por VEIGA, 2001, p.
18).

A escola hoje atende aproximadamente 200 alunos e recebe alunos matriculados
na Educação Fundamental de Anos Finais: 6º ano ao 9° ano.
A partir deste ano, 2020, a escola aderiu ao PROEITI (Programa de Educação
Integral em Tempo Integral), numa jornada de 10 horas diárias.
É uma escola pública inclusiva, mas diante do fato de ser uma escola de zona
rural e de ter uma localização distante da região administrativa, neste ano de 2020 não
contamos com uma equipe de Sala de Recursos e, também não contamos com psicóloga
escolar e pedagoga, profissionais que atuam na Equipe Especializada de Apoio à
Aprendizagem -EEAA.
Os projetos foram elaborados de acordo com as necessidades e a realidade dos
alunos e da comunidade escolar; e estão sendo desenvolvidos com empenho e
participação dos professores para melhor êxito na aprendizagem e na formação humana.
A maioria dos nossos alunos são filhos de empregados rurais de chácaras, de
fazendas, de empregados, de granjas e quase todos dependem de transporte escolar para
chegarem até a escola. São alunos que, também, possuem condições socioeconômicas
culturais baixas, sem acesso a momentos de lazer e cultura por diversos motivos. Poucos
pais possuem carteira assinada, a maioria vive na informalidade com trabalhos
esporádicos, alguns são pequenos produtores, alguns recebem benefício do governo
como o Bolsa Família e alguns se encontram desempregados.
Há uma grande rotatividade de alunos durante o ano, como a escola é se localiza
na zona rural, sendo uma escola do campo, ao término de um período agrícola,
geralmente os pais trocam de emprego e mudam de residência e os alunos,
consequentemente, mudam de escola. Alguns chegam a ficar sem estudar por um tempo.
Com essa rotatividade, recebemos muitos alunos com defasagem de série, o que faz com
que nossos índices fiquem insatisfatórios e também desestimula o trabalho do professor.
Uma das propostas é o incentivo da participação dos pais nas atividades
escolares, tais como comemoração dos Dias das Mães, Festas Juninas, reuniões
pedagógicas, Torneio da Saudade, dentre outros.
A escola tem um papel fundamental e de grande responsabilidade, pois recebe
crianças dez horas todos os dias, durante anos de suas vidas, possibilitando-lhes
construir saberes indispensáveis para sua inserção social.
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É primordial que se tenha conhecimento da situação sócio-econômica-cultural
do público que servimos. É necessário conhecer as necessidades, potencialidades e
expectativas da comunidade escolar, pois adequar a ela o seu trabalho de atendimento
educacional é uma das formas possíveis para formar cidadãos conscientes, responsáveis
e capazes.
Nosso foco é preparar, capacitar e possibilitar aos educandos, um futuro digno
de prosperidade material, espiritual e ético-cultural. Por isso, o levantamento do
diagnóstico de nossa clientela nos possibilitou a construir parâmetros que vão ao
encontro da perspectiva de futuro deles. Enfim, a PP foi desenvolvida para suprir as
necessidades do Centro de Ensino Fundamental Buriti Vermelho, dos pais e da
comunidade.
4 – MISSÃO

O Centro de Ensino Fundamental Buriti Vermelho, Instituição de Direito
Público pertencente à rede pública situada na zona rural do Distrito Federal, Região
Administrativa do Paranoá, na DF 270/ VC 322, tem por missão oferecer uma educação
de qualidade para o exercício pleno da cidadania a todos, indistintamente, que
procurarem a Escola, sem discriminação de cor, raça, credo e classe social, respeitando
seus valores, suas origens e suas diferenças sócio-culturais, oferecendo uma educação
de qualidade, para atender as metas propostas.
É por meio de uma educação de qualidade, produção e aplicação de
conhecimentos, com formulação de projetos educacionais pautados pelos princípios da
Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (L.D.B) – Lei 9.394/96, do Currículo em
Movimento e das Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo
Integral nas UEs da Rede Pública de Ensino do DF, que a escola vai trabalhar a
formação do cidadão autor e construtor do conhecimento, crenças, artes, ciências,
tecnologia e filosofia, estimulando as relações entre os sujeitos, preocupando-se com
valores, relacionamentos, convivência e companheirismo, preparando-o, assim, para o
exercício pleno da cidadania.
5 – PRINCÍPIOS NORTEADORES

O ensino ministrado pelo CEF Buriti Vermelho está em conformidade com a Lei
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de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n o 9.394/96) e com as leis no 11.645/08
(História e cultura afro-brasileira e indígena) e 9.759/99 (Educação Ambiental),
Currículo em Movimento da Educação Básica, Diretrizes da Avaliação Educacional do
DF, pelos princípios de Liberdade, Dignidade, Respeito e Solidariedade Humana, com
os princípios da Educação Inclusiva, pela construção de um Ensino, tendo como
finalidade, o pleno desenvolvimento do educando e sua preparação para o exercício da
cidadania.
Neste ano, o CEF Buriti Vermelho, aderiu ao programa da Educação em
Tempo Integral, com diferentes atividades educativas e curriculares, tais como
acompanhamentos pedagógicos, educação financeira, educação ambiental, artesanatos,
valores, atividades esportivas, de lazer e cultural.
A Educação em Tempo Integral idealizada por Anísio Teixeira nas décadas de
1940/1950 e por Darcy Ribeiro na década de 1980, os quais vislumbraram um país
efetivamente educado e democrático, está contemplada na legislação brasileira, por
intermédio da Lei n° 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBN.
A proposta para o Plano Nacional de Educação decênio 2011-2020 tem como meta de
número 6, “oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de
educação básica.”.
Os pressupostos da Educação Integral está baseado sobre a ampliação de três
eixos estruturantes: tempo, espaço e oportunidades. No entanto, para ser possível vencer
esses desafios, faz-se necessário uma união de esforços para a formação integral do
aluno.
A Educação Integral não deve ser vista apenas como um aumento da carga
horária do aluno na escola, mas sim, deve ser vista a partir da formação integral da
criança em todas as dimensões cognitivas, afetivos, psicomotores e sociais.
Com o PROEITI – Projeto de Educação Integral em Tempo Integral, o Cef
Buriti Vermelho busca um planejamento, uma organização e execução das ações através
dos princípios da Educação Integral, suas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais,
observando as propostas do Currículo em Movimento da Educação Básica, no caderno
de Pressupostos Teóricos, e nas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação
Integral Em Tempo Integral. Esses princípios são os da Integralidade, Intersetorialidade,
Transversalidade, Diálogo Escola-Comunidade, Territorialização, Trabalho em Rede e
Convivência Escolar. Dessa forma, podemos ampliar oportunidades de aprendizagem
aos nossos educandos.
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São, portanto quatro os princípios norteadores do CEF Buriti Vermelho, na
perspectiva de que o saber mutuamente se constrói na relação professor e aluno ou viceversa:
1- Compromisso com o atendimento à comunidade;
2- Compromisso com a valorização da vida em toda a sua diversidade;
3- Compromisso com o fortalecimento da cidadania, da ética e da moral;
4- Princípio do ensino centrado no educando – EDUCAR e FORMAR –
envolvendo os pilares da educação – aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a conviver e aprender a ser – em seus principais segmentos: escola,
professor, aluno e comunidade.
O Centro de Ensino Fundamental Buriti Vermelho estimula e promove
atividades diversificadas que permitem o desenvolvimento de habilidades, capacidades e
atitudes, das mais simples às mais complexas, numa sequência gradual de dificuldades
que considere a competência do educando, a contextualização do ensino e a
interdisciplinaridade das áreas.
A) Princípios Éticos: os valores devem corresponder à postura de formação de
indivíduos fundamentados no respeito mútuo, no relacionamento interpessoal
baseado na dignidade e na responsabilidade, e na cobrança de atitudes
práticas e não apenas exigidas.
B) Princípios Democráticos: os desafios que a educação hoje apresenta não
permitem mais o isolamento dos professores em relação a seus pares, nem de
qualquer segmento em relação ao outro. A Equipe Gestora depende dos
servidores, os servidores dos professores e assim sucessivamente. O
desenvolvimento de qualquer ação na instituição depende de todos.
C) Princípios Políticos: a participação democrática no âmbito escolar leva a um
acontecer político, onde as idéias são debatidas, os interesses são declarados,
e o exercício político torna-se evidente pelos níveis de relações em que são
estabelecidas. É importante lembrar que o espaço escolar, como qualquer
outro espaço, necessita, para uma convivência que seja pautada pela
liberdade e pela democracia.
D) Princípios Pedagógicos: na execução de um Projeto Educativo, o aspecto
pedagógico é o mais importante da Instituição Educacional. Dele decorre
todo o sucesso ou o fracasso do processo de aprendizagem.
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A escola também está inserida nos princípios que norteiam a educação do
campo. O termo “Educação do Campo” traz importantes significados, contrapondo-se
ao termo “Escola Rural”. Em primeiro lugar estamos tratando de um novo espaço de
vida, cultura, produção, moradia, educação, lazer que não pode ser resumir apenas na
dicotomia urbano/rural.
A Educação do Campo está subsidiada pelo Decreto n

o

7.352, de 04 de

novembro de 2010, dispondo assim a política de educação do campo e o Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA.
Art. 1 – A política de educação do campo destina-se à ampliação e
qualificação da oferta de educação básica e superior às populações do campo,
e será desenvolvida pela União em regime de colaboração com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o disposto neste Decreto.
§ A educação do campo concretizar-se-á mediante a oferta de formação
inicial e continuada de profissionais da educação, a garantia de condições de
infraestrutura e transporte escolar, bem como de materiais e livros didáticos,
equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto adequados
ao projeto político pedagógico e em conformidade com a realidade local e a
diversidade das populações do campo.
Art. 2 – São princípios da educação do campo:
I – respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais,
ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia;
II – incentivo à formulação de projetos políticos pedagógicos específicos para as
escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como
espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos
direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo e
ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho.
o
(DECRETO DE LEI n 7.352 de 04 de novembro de 2010).

A principal luta da Educação do Campo tem sido no sentido de garantir o direito
de uma educação no e do Campo, assegurar que as pessoas sejam educadas no lugar
onde vivem e sendo participante do processo de construção da proposta educativa, a
partir de sua própria história, cultura e necessidades.
Educação do campo é mais do que a escola, inclui uma luta prioritária que é ter a
escola próxima à população, pois ainda hoje boa parte da população do campo não tem
garantido seu direito de acesso a Educação Básica (BARBOSA, 2012).

6 – OBJETIVOS

6.1 Objetivo Geral:
Promover a conscientização da melhoria do nível de aprendizagem da escola,
visando o desenvolvimento das potencialidades, o fortalecimento do relacionamento da
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comunidade com a escola, a convivência democrática, enquanto instrumento que
servirão de base ao educando, para que este não apenas se integre ao contexto sóciocultural, mas seja, também, capaz de neste atuar, interferindo e transformando a
realidade que o cerca para a construção de um mundo justo e igualitário.

6.2 Objetivos Específicos:


Conscientizar o educando a participar do processo sócio-cultural, econômico, e
político como cidadão responsável.



Propor metodologias significativas que venham objetivar ao educando o seu
desenvolvimento crítico e criativo.



Proporcionar atividades que contextualizem a pluralidade cultural à diversidade
local, através de festas folclóricas, teatro, dança, aulas-passeio, etc.



Implementar projeto que resgate os valores afetivos, éticos, morais e religiosos.



Proporcionar, na medida do possível, o acesso dos alunos aos recursos de
tecnológicos, informação e comunicação através do laboratório de informática e
biblioteca.



Diagnosticar os alunos com dificuldades de aprendizagem nas diversas séries e
executar projetos interventivos.



Estimular o interesse pela leitura e escrita através de textos escritos, notícias de
jornal, lendas, história e projetos desenvolvidos na escola



Fortalecer a Proposta Pedagógica através dos Projetos Diversificados (PD),
focando em um aprendizado significativo, abordando temas como: Educação
Ambiental, Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, Orientação Sexual, Paz na Escola
e Cidadania.



Proporcionar palestras, que enfoquem trabalho de equipe, autoestima, tanto do
corpo discente e como do corpo docente.



Realizar campeonato esportivo nas modalidades de voleibol, futsal, handebol,
tênis de mesa e xadrez.



Realizar Festa Junina, Festa das Mães, Festa dos Pais. Bazares com o objetivo
de realizar a socialização da comunidade escolar.



Promover oficinas, debates, mutirões para desenvolver a interação entre a
família e a instituição.



Realizar bimestralmente culminâncias dos projetos desenvolvidos.
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Realizar o vestibulinho com o objetivo de projeto interdisciplinar envolvendo
todas as áreas de conhecimento como ponto extra que será acrescentado a nota
dos alunos no final de cada semestre.



Realizar campanhas de preservação do mobiliário e prédio escolar, utilizando de
forma adequada materiais e equipamentos escolares.



Promover o evento de comemoração dos Formandos dos Nonos Anos através
de passeio.



Desenvolver ações pedagógicas que garantam a inclusão dos Alunos com
Necessidades Especiais – ANEEs, através da adequação curricular.



Oferecer PROEITI com 10 horas de aula diariamente, todos os dias da semana e
a todos os alunos matriculados, a fim de proporcionar melhoria dos
aspectos cognitivos e psicomotores, da autonomia e da autoestima dos alunos.



Promover o Projeto CID – Centro de Iniciação Desportiva, em FUTSAL.



Proporcionar ao corpo discente e docente condições de vivenciar e apreender
conhecimentos econômicos, monetários e direitos do consumidor para a
formação do cidadão mais consciente para o consumo e economia.



Proporcionar palestras, que enfoquem trabalho de equipe, autoestima, tanto do
corpo discente e como do corpo docente.


7 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS

Quando compreendemos o Currículo escolar como o planejamento das ações
escolares que possibilitarão ao educando uma real compreensão das necessidades sociais
e das diversas possibilidades de conhecimentos, estamos direcionando estas atividades
para que este educando possa explorar ao máximo os seus poderes de comunicação; as
suas aptidões e capacidades para seguir a vida social e econômica da nossa tendo em
vista ampliar o escopo de suas aprendizagens, bem como exercitar o seu papel de
cidadão. Portanto, cabe a este currículo direcionar o trabalho escolar de maneira que as
atividades desenvolvidas possam caminhar para o desenvolvimento da pesquisa e do
trabalho científico, sem desmerecer o sentido das funções clássicas da escola. Ou seja,
“valorizar a importância do trabalho escolar como elemento necessário ao
desenvolvimento cultural, que ocorre para o desenvolvimento humano em geral”.
(SAVIANI, 1991, p. 105).
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Para Gomes (2007) os currículos e as práticas escolares tendem cada vez mais a
ficarem próximos do ponto da diversidade humana, cultural e social. A diversidade é um
componente de desenvolvimento biológico e cultural da humanidade. Fazendo ela faz
parte da produção de práticas, saberes, valores, linguagens, experiências de
sociabilidade e de aprendizagem. Alguns aspectos acerca da diversidade podem ser
enfatizados a fim de dar mais elementos às indagações sobre o currículo.
O desafio da SEEDF é sistematizar e implementar uma proposta de Currículo
integrado em que os conteúdos mantêm uma relação aberta entre si, podendo haver
diferentes graus de integração (BERNSTEIN, 1997).
No intuito de abrir espaços para provocar análises dos processos pelos quais as
diferenças sociais são produzidas, questionando permanentemente essas diferenças, o
Currículo em Movimento propõe os seguintes eixos transversais.

7.1 Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos
Os profissionais de educação da Secretaria de Educação do DF são agentes
públicos de grande importância para promover, garantir, defender e possibilitar a
restauração de direitos dos milhares de cidadãos brasileiros, que compõem todos os dias
o universo de nossas escolas.
A Escola, em seu privilegiado espaço de promoção do Estado democrático de
Direito, não pode exercer uma prática negativa em relação ao que defende e, assim,
colocar, em cheque seu papel transformador da realidade. Conforme vem sendo
amplamente discutida em inúmeras convenções nacionais e internacionais, a educação é
um direito fundamental que contribui para a conquista de todos os demais direitos
humanos.

7.2 Educação para a Diversidade
Pensar em educação para diversidade significa, na prática, reconhecer a
existência da exclusão no ambiente escolar, buscando uma permanente reflexão, as
respeito desta exclusão, repudiando toda e qualquer atitude preconceituosa e
discriminatória em todo contexto social, econômico e cultural.
Considerar, trabalhar, valorizar a diversidade presente no ambiente escolar,
pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão crítica sobre
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diferentes grupos que constituem a história social, política e cultural, econômica
brasileira.

7.3 - Educação para a Sustentabilidade
O eixo transversal Educação para a Sustentabilidade, no Currículo em
Movimento da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, sugere fazer
pedagógico que busque a construção de cidadãos comprometidos, com o ato de cuidar
da vida, em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações.
O eixo passa pelo entendimento crítico, individual e coletivo de viver em rede e
de pensar, refletir e agir acerca da produção e consumo consciente, qualidade de vida,
alimentação saudável, economia solidária, agroecologia, ativismo social, cidadania
planetária, ética global, valorização da diversidade, entre outros.
Nessa perspectiva, os educadores pautam-se na busca da integração das
diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e
reflexiva da realidade.
Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios orientadores são:
Teoria e prática
A teoria e prática, quando tratadas isoladamente, assumem caráter absoluto,
mas frágil. Ao falar desse princípio é preciso considerar a autonomia e dependência de
uma em relação à outra, sendo a teoria e prática uma unidade indissociável.

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala
de aula é necessário:
- privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise,
síntese e aplicação de conceitos voltados pra a construção do conhecimento;
- que haja tomada de consciência por professores e estudantes, revisão de
concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e
análise da realidade para a qual se pensam as atividades;
- o professor, especificamente, precisa estar aberto para o diálogo e à disposição
para repensar cotidianamente a organização da aula, com a clareza do Para quê
ensinar? O quê ensinar? Como ensinar? O quê e como avaliar?



Interdisciplinaridade e Contextualização
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A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de
um currículo integrado. Sendo que a interdisciplinaridade ultrapassa a fragmentação do
conhecimento e do pensamento, favorecendo a abordagem de um mesmo tema em
diferentes disciplinas/componentes curriculares.
O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos
científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre
diferentes conhecimentos e áreas.
A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos
conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos.


 Flexibilização

O Currículo define uma base comum em relação à seleção e organização dos
conteúdos, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando suas
Propostas Pedagógicas e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho
com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos
estudantes.
Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas no
tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos saberes que circulam
no espaço social e escolar.
Resumindo, currículo é o conjunto das atividades desenvolvidas pela escola e,
portanto tudo o que ela faz para promover o acesso ao saber elaborado. É a partir desta
compreensão que a especificidade da educação ganha uma importância ainda maior,
porque o papel da escola fica definido mais claramente quanto à formação do cidadão e
sua participação na sociedade. Compreender a posição que a escola ocupa no papel de
mediadora da construção do saber elaborado é compreender, o significado de educar
para a cidadania.
8 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

Partindo dos princípios de avaliação formativa, da escola em ciclos, da educação
do campo e das diretrizes da educação em tempo integral, as metodologias adotadas
buscam sondar a aprendizagem dos alunos para a construção do currículo e projetos. As
avaliações diagnósticas norteiam essa construção.
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Os Ciclos de Aprendizagens visam promover a progressão dos estudantes sem
prejuízo da qualidade da aprendizagem, é uma maneira diferente de organização dos
tempos e dos espaços escolares, pois consideram uma pedagogia diferenciada e exigem
um trabalho coletivo e avaliações formativas.
No Cef Buriti Vermelho, os ciclos estão assim organizados; o primeiro bloco
com turmas de 6º e 7º anos e o segundo bloco com turmas de 8º e 9º anos do Ensino
Fundamental de Anos Finais.
Algumas estratégias pedagógicas ou trabalhos interventivos são utilizados na
Organização Escolar dos Ciclos de Aprendizagens, são elas: atividades diversificadas;
projetos interventivos; reorganização do tempo e dos espaços escolares; reagrupamentos
com monitores; reagrupamentos interclasses; estudos dirigidos; oficinas; autoavaliações;
seminários; estudos de caso, entre outras.
O Currículo em Movimento e a Base Nacional Comum são utilizados pelos
professores como guia e instrumento útil na elaboração dessas estratégias e práticas
pedagógicas em sala de aula. Essa construção pedagógica é feita diariamente, não se
tratando de algo acabado, e sim, em algo em permanente construção. Assim, o Cef
Buriti Vermelho, vem buscando na experiência cotidiana do aluno elementos que
contribuam para a formação do currículo escolar.

DIREÇÃO
Fabíola Sabino Mendes
Fernanda Rocha Campos
Núcia Maria de Oliveira Cenci (Supervisão)
A despeito das adversidades, inerentes ou não ao cargo que ocupa, a figura do
Diretor está diretamente ligada à transparência das ações educacionais e sociais da
comunidade onde está inserida a escola. Podemos afirmar que as atribuições do diretor
de escola são aquelas definidas nos instrumentos legais que regulamentam o exercício
de sua função, como por exemplo, as leis federais e estaduais de educação como
também o próprio regimento interno da escola.
Também chamado de adjunto, substituto ou assistente, o vice é o profissional
mais próximo do diretor. O papel do vice-diretor é ser o responsável direto pela gestão e
conservação da escola na ausência do(a) diretor(a). Ajuda o diretor na gestão de pessoas
que compõe todo o grupo funcionários , merenda, recebimento de material diversos e
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alimentação. O vice-diretor também pode atuar no atendimento de estudantes e das
questões pedagógicas na ausência do orientador educacional.
A direção do CEF Buriti Vermelho procura estar sempre presente na escola,
atendendo a pais, alunos, professores e toda a comunidade de forma geral.

COORDENAÇÃO
Aline Maria Souza dos Anjos
Eliana Sousa Silva Azeredo
Elizabete Maria da Rocha Medeiros

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS
A coordenação pedagógica é o momento em que todo o corpo docente, os
coordenadores pedagógicos e a direção definem uma linha de trabalho comum
(planejamento coletivo) onde são definidos os fins que se pretende alcançar e os meios
necessários para que esses fins sejam realmente atingidos.
Um dos objetivos da coordenação pedagógica é acompanhar a Proposta
Pedagógica da Unidade de Ensino, planejando e coordenando com o grupo docente
ações qualificadas que sejam coerentes com a PP. Além disso, auxiliar nas demandas
que se apresentarem diariamente no que se refere aos professores, aos educandos e seus
familiares no intuito de favorecer o envolvimento da comunidade com a escola.
Acessorar e incentivar as ações dos professores quanto ao planejamento, acompanhar e
avaliar o rendimento escolar.
METAS
Acompanhar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem contribuindo de
maneira positiva para a busca de soluções para as dificuldades encontradas.
Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, responsabilizando
pela divulgação e execução de forma participativa.
AÇÕES
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- Executar o trabalho de coordenação juntamente com a direção da escola;
- Planejar e executar as reuniões pedagógica;
- Coordenar a elaboração do calendário escolar e Matriz Curricular de acordo
com as metas da Proposta Pedagógica;
- Participar das reuniões de Pais;
- Participar dos encontros de coordenadores como forma de garantir eficácia na
condução do planejamento junto aos docentes;
- Organizar o horário na falta de professores, o cronograma das avaliações e os
Conselhos de Classe;
- Analisar e orientar na elaboração das provas e nos resultados dos diagnósticos;
- Orientar e auxiliar no preenchimento dos diários de classe;
- Desenvolver um vínculo com os alunos visando uma melhoria de convivência
escolar;
- Promover um ambiente favorável à aprendizagem e ao ensino;
- Ajudar e participar das atividades educacionais da escola;
- Trabalhar em conjunto com os demais coordenadores criando estratégias e
novas perspectivas que busquem o desenvolvimento escolar;
- Incentivar e promover ações que promovam a continuidade dos projetos e
atendam as necessidades da escola.
PÚBLICO ALVO
Estudantes, docentes, pais e comunidade escolar.
RESPONSÁVEIS
Coordenadores pedagógicos, docentes e direção.
CRONOGRAMA
Durante o ano letivo de 2020.
AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada através de diagnósticos e discussões durante as
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coordenações pedagógicas juntamente com o grupo de professores e direção para
verificar se os objetivos foram alcançados.

SECRETÁRIA

Iara da Conceição Dias (Chefe de Secretaria)

É por meio da organizaçao do secretário escolar, que a escola tem acesso a dados
estatísticos de aprendizagem, sociais, familiares e sociais de seus/suas educandos/as,
sendo que esta organização deve ser de fácil acesso a todos/as os membros da escola
com a devida identificação destes documentos.
Neste cenário o secretário escolar do CEF Buriti Vermelho deve constituir-se
muito além de um/a mero/a executor/a de tarefas burocráticas, mas de um/a profissional
que tem em mãos dados essenciais para pensar estrategicamente o processo pedagógico
da escola, bem como a memória dos sujeitos que nela estão ou estiveram inseridos.

BIBLIOTECA
Fausta Vera Lúcia Pires de Melo
Além do bom senso em não complicar o acesso do aluno ao espaço da biblioteca
e à informação, o responsável pela biblioteca escolar deve ter um razoável
conhecimento na área de literatura e outras habilidades, de forma, a saber, as etapas de
desenvolvimento do leitor e suas faixas de interesse, pois ao contrário, ele corre o risco
de ser visto como um mero entregador de livros, sem muitas funções.
Outro ponto importantíssimo para a promoção de um bom trabalho na biblioteca
é o responsável pela biblioteca promover a participação ativa e constante do professor,
que está ligada, direta ou indiretamente, ao tempo que um aluno dispõe para visitar a
biblioteca, seja ela coletiva, ou para consultas pessoais.
A bibliotecária do CEF Buriti Vermelho desenvolve projetos de leitura para
estimular os alunos a desenvolverem o gosto pela leitura. Com a Educação Integral, a
biblioteca é um dos espaços envolvidos nos projetos da Educação em Tempo Integral,
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tendo assim, uma efetiva importância na construção das Propostas Pedagógicas e
projetos desenvolvidos.

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Regina Araújo Batista

O laboratório de informática constitui-se num ambiente de recursos multimídias
que possibilitam ao aluno criar e pensar criticamente, utilizando as informações contidas
na rede em prol da construção do seu crescimento neste espaço, onde o computador é
usado de forma inteligente na tentativa de provocar mudanças na abordagem pedagógica
vigente.
O Laboratório de Informática do CEF Buriti Vermelho é coordenado por uma
professora com conhecimento na área de informática, que fez cursos de especialização
para desenvolver projetos e auxiliar os professores na correta utilização das aulas
ministradas no laboratório de informática.
Com a implantação do PROEITI, esse espaço é utilizado para o desenvolvimento
dos projetos da Educação em Tempo Integral, possibilitando assim, que o professor e os
alunos utilizem as ferramentas tecnológicas na contribuição de uma aprendizagem que
envolva práticas inovadoras e que contribuam para a construção do conhecimento.

SERVIDORES
Maria Letícia Gomes de Lima (Terceirizada)
Lucélia Sales Guimarães (Terceirizada)
Maria Lúcia de Souza (Terceirizada)
Marineide Oliveira de Souza (Terceirizada)
Francisca F. Sosres dos Santos( Terceirizada)
Patrícia Gomes da Silva (Terceirizada)
Rafael Benedito Couto Gomes (Terceirizada)
Zenilda Oliveira dos Santos (Carreira Assistência)
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O grupo de servidores do CEF Buriti Vermelho (carreira assistência e
terceirizada) tem a função de organizar de forma geral todo o ambiente escolar; seja,
arrumar e varrer as salas de aula, os pátios internos e externos, sala da secretaria,
direção, sala de artes, laboratório de informática, biblioteca, refeitório, assim como zelar
pela limpeza dos espaços da escola, ter o cuidado e a preocupação de não deixar
ninguém destruir ou extraviar o patrimônio público.

CORPO DOCENTE
Amanda Martins Barbosa (Educação Física – CT)
Ana Paula da Silva e Silva (Ciências Naturais - CT)
Caroline Gebrim Ribeiro de Sousa- (Matemática- CT)
Geovane Soares da Silva ( História – CT)
Haline Lima de Andrade (História – CT)
Juaniuce Suaris Pereira dos Santos (Artes – CT)
Lucilene Aparecida Pereira (Educação Física – CT)
Maria de Fátima Gonçalves da Silva (Lem/ Inglês – CT)
Mayara Teixeira Martins Melo (Geografia – CT)
Michelli de Paula Mamédio (Matemática)
Paulo Pereira de Macedo (Língua Portuguesa)
Raimundo Ferreira Lobo Filho (Lem/ Inglês)
Romilsom Machado de Paiva (História e Geografia)
Sybele Mendes da Silva ( Artes)
Valéria Gonçalves da Costa (Ciências Naturais – CT)
Valquíria José Ribeiro Silva (Língua Portuguesa – CT)

PROJETO CID

Felipe Basso Parreira
“Os Centros de Iniciação Desportiva (CID) foram criados com o objetivo de
oportunizar aos alunos da Rede Pública de Ensino do DF o conhecimento técnico e
tático de diferentes modalidades esportivas, buscando identificar diferentes aptidões e
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interesses e oportunizando a ampliação do processo de seleção e formação de futuros
atletas.
O projeto visa integrar crianças e jovens às equipes representativas do Distrito
Federal e também a formação de um cidadão consciente do movimento humano na
cultura corporal. Nesse sentido, a proposta pedagógica inclui vivências esportivas de
formação básica das qualidades físicas, das habilidades motoras e dos gestos esportivos,
todas desenvolvidas num ambiente lúdico, criativo, solidário, cooperativo e com uma
compreensão histórico-crítico-social da realidade de cada centro”.

PERFIL DOS EDUCANDOS
TURMAS: 6º ANOS TURMAS: 7º ANOS TURMAS: 8º ANOS TURMAS: 9º ANOS
6º A: 18 alunos

7º A: 26 alunos

8º A: 22 alunos

9º A: 20 alunos

6º B: 14 alunos

7º B: 33 alunos

8º B: 21 alunos

9º B: 20 alunos

TOTAL: 32 alunos TOTAL: 59 alunos TOTAL: 43 alunos TOTAL: 40 alunos

CALENDÁRIO ESCOLAR
O Calendário Escolar da SEEDF está na portaria no 326/2020 de 27 de Setembro
de 2020 embasado na Lei no 4.603/2007 e Lei no 9.394/96 – LDB, as quais atende o
mínimo de 200 dias letivos para professores com aulas previstas de 841 horas/aula,
sendo que 6 dias de formação continuada e 200 dias letivos para os alunos com aulas
dadas de 1000 horas/anual.
No caso do PROEITI, a matriz curricular proposta contempla 12 módulos-aula
diários de 50 minutos cada, totalizando 10 horas/relógio diárias, abrangendo 60
módulos-aula semanais em cada atividade, com 200 dias letivos e 2000 horas/anual de
carga horária.
Sendo assim, o ano letivo de 2020 está disposto em quatro bimestres:
1º Bimestre: 10/02/2020 a 24/04/2020
2º Bimestre: 27/04/2020 a 07/07/2020
3º Bimestre: 23/07/2020 a 01/10/2020
4º Bimestre: 02/10/2020 a 16/12/2020
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Neste ano, o calendário escolar prevê 03 dias móveis que serão antecipados e
trabalhados aos sábados conforme plano de ação já encaminhado.
O CEF Buriti Vermelho trabalha com as datas comemorativas de acordo com o
quadro abaixo:

Março




Carnaval
09/03 a 13/03 – Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação
Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº
5.714/2016)




16/03 a 20/03 – Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas 
UE/SEEDF (Lei Distrital nº 5.243/2013)

Abril


21 -Páscoa



21 – Aniversário de Brasília



22 – Dia do Descobrimento do Brasil




Maio


01
– Dia do trabalho




04 a 08 - Semana da Educação Para Vida (Lei nº 11.998/2009). 



Dia
das Mães (2º domingo do mês)




13 – Dia da Abolição da Escravatura



18- Dia Nacional de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes (Lei Federal nº9.970/2000)








Junho




03 – Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei nº 12.633/2012) 
04- Olimpíada de Matemática



Julho
03 – Festa Julina


Agosto


11 – Dia do Estudante



Dia dos Pais (2º domingo do mês)



22 – Dia do Folclore
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Setembro







07 – Dia da Independência do Brasil
16 - Feira Cultural
21 – Dia da Árvore
21-Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei nº 11.133/2005)



23 – Início da Primavera
30 - Dia do Secretário



Outubro


12 – Dia da Criança



15 – Dia do Professor



25 – Dia da Saúde Bucal








23 a 29 – Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto nº 84.631/1980)

Novembro






15
– Dia da Proclamação da República

19 – Dia da Bandeira
20 – Dia Nacional da Consciência Negra (Lei nº 10.639/2003) 

Dezembro


08 – Dia Nacional da Família



10 – Dia Universal dos Direitos Humanos



25 – Natal




8.1 Organização do tempo didático
Na Educação de Tempo Integral, a proposta de trabalho demanda de uma rotina
planejada e dinâmica que possibilite mais socialização, o desenvolvimento de
responsabilidade e autonomia dos alunos para que possam vivenciar uma nova
experiência de permanência na escola.
Essa organização deu-se através das Diretrizes do PROEITI e da realidade da
escola de zona rural, escola do Campo; garantindo a realização da Proposta Curricular
que compreeende em Base Comum, Atividades Pedagógicas e Parte Flexível. Com o
PROEITI – Programa de Educação Integral em Tempo Integral, a escola pretende
oferecer uma educação integral com qualidade e oportunidades para o desenvolvimento
dos alunos para que adquirem requisitos necessários para uma vida ativa na sociedade.
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O atendimento será realizados 10 horas/diárias e todos os dias da semana.
Os Educadores Sociais são fundamentais para ajudar na organização desse tempo
didático dando suporte ao professor e a rotina do aluno.

8.2 Organização dos espaços
Todos os espaços da escola são usados durante as aulas em Tempo Integral.
Além das salas de aulas, a escola conta com biblioteca, laboratório de informática, sala
ambiente de Artes e espaços externos. O ideal, atualmente, para que a escola seja
modelo de Educação Integral é que a escola possua uma quadra coberta e a construção
de mais duas salas de aulas, além de outras acomodações. Com a implantação,
esperamos, em breve, conseguirmos colocar a escola nos moldes necessários.

8.3 Rotina Diária
A entrada de tempo integral é às 7:30 e a saída às 17:30.

O aluno tem

permanência diária na escola de 10 horas. As atividades são divididas entre Base
Comum (currículo básico) e Parte Flexível (oficinas curriculares, projetos e atividades
pedagógicas). Há o tempo do almoço e intervalo dirigido pelo professor, inclusive a
higiene pessoal do aluno entra nesse período.

Horário

Atividades

7:30 às 9:00

Acolhida e atividades pedagógicas

9:00 às 9:15

1ª refeição

9:15 às 12:05

Atividades Pedagógicas

12:05 às 12:35

2ª refeição – Almoço

12:35 às 13:05

Momento de Higienização

13:05 às 14:45

Atividades Pedagógicas

14:45 às 15:00

3ª refeição

15:00 às 17:00

Atividades Pedagógicas

17:00 às 17:30

4ª refeição – Jantar

17:30

Saída

9 – CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO
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A avaliação da aprendizagem, conforme a Lei de Diretrizes de Bases da
Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pode ser adotada
com vistas à promoção, aceleração de estudos e classificação, e deve ser desenvolvida
pela escola refletindo a proposta expressa em seu projeto político-pedagógico.
Importante observar que a avaliação da aprendizagem deve assumir caráter educativo,
viabilizando especialmente ao estudante a condição de analisar seu percurso e ao
professor e à escola identificar dificuldades e potencialidades individuais e coletivas.
(BRASIL, 2013).
Villas Boas (2013) reforça que a avaliação formativa é aquela que é voltada para
a avaliação das aprendizagens, de forma que o que se aprende é avaliado e vice-versa.
Dessa forma pode-se entender que é o sentido da avaliação para as aprendizagens e não
simplesmente da avaliação das aprendizagens.
A diferença é que a primeira promove intervenções enquanto o trabalho
pedagógico se desenvolve e a segunda, também denominada de avaliação somativa, faz
um balanço das aprendizagens ocorridas após um determinado período de tempo,
podendo não ter como objetivo a realização de intervenções (VILLAS BOAS, 2013).
A abrangência de significado que a avaliação formativa assume pode ser
reconhecida no texto do documento abaixo, a partir da seguinte análise:
A avaliação formativa torna-se elemento da formação contínua porque exige,
também, estudo e formação em avaliação e em outras temáticas a ela
relacionadas. A avaliação diagnóstica e a autoavaliação entram neste cenário
como potencializadoras da avaliação formativa. A primeira porque não se
dissocia do fazer e das observações diárias que devem ser registradas, a
segunda porque autoavaliar-se é a maneira pela qual o estudante e demais
atores da escola podem se inserir e aprender sobre si enquanto aprendem.
Para que este processo autoavaliativo ocorra é indispensável que o estudante
e os profissionais da escola conheçam os critérios da avaliação e os objetivos
do trabalho pedagógico (BRASIL, 2014, p. 10).

O presente documento traz para cada uma das etapas e modalidades de ensino
uma expectativa e proposta próprias, levando-se em conta, especialmente, a clientela e
os objetivos que se espera alcançar em cada uma delas.
Nos anos finais do Ensino Fundamental as atividades pedagógicas e avaliativas
que melhor se adequam a um processo formativo são: observação, entrevistas, resolução
de

problemas,

criação de

documentários,

filmagens,

trabalhos

em

grupos,

dramatizações, leituras e discussões coletivas, desafios à criatividade, portfólios entre
outros. Nesse sentido o autor Villas Boas (2009, p. 139) reforça: “que é necessário
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mudar a “cultura avaliativa” de todo o grupo docente para que os resultados em termos
de aprendizagem se efetivem”.
Todas as etapas do trabalho são orientadas pelo docente e são avaliadas por ele e
pelos estudantes. A avaliação por pares ou colegas e a autoavaliação oferecem grande
contribuição ao processo. Cada etapa realizada e as diferentes habilidades dos
estudantes são valorizadas. Os critérios de avaliação são construídos juntamente com os
estudantes. (BRASIL, 2014)
A avaliação formativa desenvolvida em todo o Ciclo e prevista na Proposta
Pedagógica da escola terá como principal referência o Currículo da Educação Básica da
SEEDF, a partir do qual as escolas elaborarão suas propostas curriculares: organizando
os conteúdos de forma integrada e flexível; planejando coletivamente diferentes
procedimentos metodológicos; diversificando os procedimentos de avaliação da
aprendizagem, resguardando os ritmos diferenciados e a heterogeneidade, característica
dos processos de aprendizagem humana; realizando processos contínuos de
compartilhamento de experiências, saberes e de reflexão conjunta acerca da evolução do
desenvolvimento de cada aluno e da turma, nos espaços/tempos destinados às
coordenações pedagógicas coletivas e Conselho de Classe. (BRASIL, 2013, p. 69)
Para que a avaliação formativa se processe é necessário: selecionar objetivos e
conteúdos e distribuí-los em pequenas unidades de ensino; formular esses objetivos,
com vistas à avaliação, em termos de comportamento observável; tomar como
referência (para formulação de objetivos e construção de questões) um quadro ou
esquema teórico, que facilite a identificação de áreas de dificuldades ou insuficiências;
feedback frequente tanto do professor quanto do aluno, isto é, utilização da informação
para corrigir erros, ou para reforçar comportamentos bem sucedidos. Os objetivos
estipulados devem ser alcançados antes de prosseguir para uma etapa subsequente de
ensino-aprendizagem. Quando for constatado que o aluno ainda não alcançou os
objetivos propostos, o professor deve lhe propiciar outros meios para o alcance desses
objetivos.



Avaliação
A avaliação diz respeito a questões tênues como o exercício do poder e a adoção de
práticas que podem ser inclusivas ou de exclusão. Sendo que a avaliação dentro do
Distrito Federal na SEEDF compreende a função formativa que é a mais adequada
ao projeto de educação pública democrática e emancipatória.
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9.1 Família na construção de uma avaliação formativa
Os pais e mães ou responsáveis por seus filhos podem e devem ajudar a escola
no processo de avaliação. Eles são importantes e, geralmente, são cobrados quanto aos
resultados, porém nem sempre são envolvidos no processo.
Segundo Brasil (2014) a gestão democrática não se dá de forma espontânea,
sendo antes um processo histórico de construção coletiva, é preciso oportunizar
mecanismos institucionais que não somente viabilizem, mas também incentivem
práticas participativas efetivas de mães, pais/responsáveis a partir da escuta sensível
desses sujeitos par que se tornem co-responsáveis pela aprendizagem dos
filhos/estudantes.
Desta forma, o CEF Buriti Vermelho tem a clareza do perfil das famílias que
compõem a escola e conhece suas expectativas e anseios em relação ao trabalho
realizado, por meio de procedimentos e instrumentos construídos e discutidos
coletivamente.
Oportunizar às famílias informações e esclarecimentos acerca da organização do
trabalho pedagógico, dos procedimentos, critérios e instrumentos adotados para avaliar
as aprendizagens dos alunos tende a potencializar formas de atuação de mães,
pais/responsáveis junto aos profissionais de educação (professores, orientadores
educacionais, sala de recursos e equipe especializada de apoio à aprendizagem,
coordenadores pedagógicos e equipe gestora). Se a família compreende o processo de
práticas pedagógicas e ações avaliativas que acontecem na escola podem, dessa forma,
subsidiar de informações para fazer parte das discussões em beneficio do processo
(BRASIL, 2014)
A participação dos pais na escola deve ir muito além de ações pontuais, tais
como Conselho de Classe, Reuniões de pais e mestres semanais e Construção do Projeto
Político Pedagógico, mas sim que possam ser assegurados pela escola que os pais sejam
inseridos no cotidiano da escola e ao longo do ano letivo. Oportunidades de esclarecer a
organização do trabalho pedagógico e a sistemática de avaliação adotada (seriação,
ciclos, semestralidade, entre outras lógicas de organização do ensino); possibilitar o
acompanhamento do desenvolvimento do estudante, bem como de sua rotina escolar,
observando seus avanços e necessidades específicas de aprendizagem (BRASIL, 2014,
p. 19)
Outro aspecto que contribui para que as famílias se sintam compromissadas pelo
processo educativo dos estudantes é estabelecer e aprimorar os canais/mecanismos de
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comunicação entre escola e mães, pais/responsáveis. Valorizar suas percepções,
expectativas e anseios acerca do processo avaliativo da escola e da sala de aula,
esclarecendo e discutindo, desde as primeiras reuniões realizadas durante o ano letivo,
os objetivos dos trabalhos, dos deveres de casa e das atividades em sala de aula
propostos aos filhos/estudantes são formas de diminuir o distanciamento e as tensões
existentes entre as duas instituições, potencializando assim, ações de natureza inclusiva.
Nessa perspectiva, ainda é preciso ousar e avançar em ações que consolidem
formas efetivas de participação e envolvimento de mães, pais/responsáveis no âmbito
escolar. Partindo da proposta que é necessário que a família saiba como e porque são
utilizados cada um dos tipos de avaliação – recursos e critérios, para que de fato se
tornem colaboradores em potencial para a qualidade do ensino e do processo avaliativo
dos estudantes (ESTEBAN e SAMPAIO, 2012).

9.2 - Recuperação Contínua
A "recuperação de estudos" é prevista na Lei nº 9.394/96, em seu artigo 12,
inciso V, para "prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento".
Assim concebida, ela se destina à obtenção de nota que possibilite ao estudante ser
promovido de um ano/série a outro/a. (BRASIL, 2014).
O CEF Buriti Vermelho, por meio da recuperação contínua, busca trabalhar com
atividades diversificadas, assim como por meio de reagrupamentos, projetos
interventivos e outros recursos criados pela escola, sempre considerando a etapa e as
condições de aprendizagem em que o(s) estudante(s) se encontra(m). A nota ou conceito
deve resultar do que foi aprendido ao longo do percurso. Reitera-se: não se deve esperar
pelo término de uma semana, de um bimestre, semestre ou ano letivo para oferecer as
intervenções necessárias. Elas devem ocorrer desde o primeiro dia de aula, de forma
contínua.

9.3 - Progressão Parcial com Dependência
Os critérios de avaliação devem constar do plano de trabalho dos docentes,
organizado em consonância com a Proposta Pedagógica da escola, e ser comunicados
aos estudantes e seus pais/responsáveis.
A progressão parcial com dependência deve cumprir carga horária e conteúdos
iguais àqueles que estão sendo desenvolvidos no regime regular. O trabalho com

35

pesquisas devidamente orientado, supervisionado e com apresentação de resultados para
a escola poderá dar suporte à avaliação formativa desse processo.
No caso dos Anos Finais do Ensino Fundamental, a progressão parcial em
regime de dependência só é aplicada às turmas de 7º ano devido a divisão dos blocos
dos Ciclos de Aprendizagem.

9.4 - Avaliação Formal e Informal
Os elementos formais que compõem a avaliação são os mais conhecidos por
serem os que têm visibilidade. São conhecidos como procedimentos formais de
avaliação os que deixam claro para os estudantes e mães, pais/responsáveis que, por
meio deles, a avaliação está acontecendo: testes, provas, lista de exercícios, atividades
de reforço, formulários, relatórios e outros. De modo geral, a escola dá mais ênfase aos
procedimentos formais. Contudo, os que compõem a avaliação informal merecem nossa
reflexão por exercerem forte influência sobre os resultados do processo avaliativo. São
constituídos pelos juízos que professores fazem sobre os estudantes e vice-versa.
(BRASIL, 2014).
As reuniões dos conselhos de classe são momentos propícios à ocorrência de
avaliação informal. É preciso que se reflita sobre os seus benefícios, de modo que se
possa tirar proveito dela e não usá-la para desvalorizar a imagem dos estudantes frente a
todos os presentes. A avaliação informal deve ser sempre encorajadora e jamais servir
para constranger e punir o estudante. Afinal de contas, o papel da escola é contribuir
para a formação do cidadão capaz de ter inserção social crítica, o que somente será
obtido se a avaliação estiver a serviço das aprendizagens de todos.

9.5 - O conselho de classe e seu uso formativo
O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação
formativa é, ao mesmo tempo, espaço de planejamento, organização, avaliação e
retomada do projeto político-pedagógico da escola. Ele é a instância em que se
encontram e podem se entrelaçar os três níveis da avaliação: das aprendizagens,
institucional e de redes ou em larga escala, sendo um momento privilegiado para
autoavaliação pela escola (LIMA, 2012).
Para Brasil (2014) o Conselho de Classe é desenvolvido no sentido de
identificar, analisar e propor elementos e ações para serem articuladas pela e na escola.
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Esta instância cumpre papel relevante quando consegue identificar o que os estudantes
aprenderam, o que eles ainda não aprenderam e o que deve ser feito, por todos, para que
as aprendizagens aconteçam.
No Distrito Federal, a Lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho de Classe o status
de colegiado que comporá, com outros, os mecanismos de garantia da participação
democrática dentro da escola. A organização ou a dinâmica das reuniões do Conselho de
Classe é de autonomia da escola, observadas as Diretrizes de Avaliação.
O conselho de classe, bem conduzido, servirá para articulação dos três níveis da
avaliação. Ao passo que apresenta e analisa os resultados ou desempenhos dos
estudantes, servirá para que a escola se auto avalie e promova ações que reorientem o
processo. Ao trazer para o conselho de classe os dados emanados dos exames externos a
instituição promoverá a reflexão sobre a Proposta Pedagógica abrindo espaços para o
crescimento de todo o coletivo.

9.6 - Avaliação Institucional
A Avaliação Institucional, aqui denominada Avaliação do Trabalho da Escola, se
destina a analisar o desenvolvimento do seu projeto político-pedagógico, para identificar
suas potencialidades e fragilidades e encontrar meios que garantam a qualidade social
do trabalho escolar. A reflexão coletiva é imprescindível para que novas ações sejam
estabelecidas em função da realidade e das necessidades dos seus atores, de forma a
promover as aprendizagens dos estudantes e dos profissionais que ali atuam. (BRASIL,
2014).
A avaliação do trabalho da escola ou sua autoavaliação é interna e permanente.
Ela deve ocorrer com envolvimento de todos os segmentos: mães/pais, estudantes,
gestores, professores e demais profissionais da educação. Existem diversos momentos
propícios para a auto avaliação que devem ocorrer durante todo o ano letivo, como nos
dias da avaliação pedagógica previstos em calendário escolar, coordenações coletivas,
conselhos de classe, reuniões de pais/mães, reuniões da assembleia escolar e diversas
outras reuniões.

10 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
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A proposta curricular é organizada de maneira que propicie ao aluno uma
construção de conceitos que o ajudem na sua formação.
Com a implementação do PROEITI, o currículo escolar valorizará atividades
diversas como, estudos do meio, eventos comemorativos, visitas, exposições, mostras
culturais, passeios e outras atividades que surgirem no decorrer do ano letivo e
estruturadas na perspectiva de contemplar todos os espaços disponíveis, contemplar
todas as áreas de conhecimento e atender ao Currículo das Escolas Públicas do Distrito
Federal, as particularidades da escola, bem como a PP.
De acordo com as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Tempo Integral
nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, “a articulação
das atividades complementares de Educação em Tempo Integral com as atividades
previstas na matriz curricular pressupõe o mapeamento dos planos de ensino dos
professores, a observação das práticas pedagógicas, o estudo e a análise dos materiais
didáticos adotados, o diagnóstico dos interesses e as demandas da com a Unidade
Escolar, o estabelecimento de objetivos e regras, além de todos os elementos que
constituem a organização de um trabalho pedagógico comprometido com a construção
da cidadania dos estudantes. É importante frisar que toda atividade tem que ter
intencionalidade pedagógica. Ademais, é fundamental que haja integração entre o
trabalho realizado pelos professores que coordenam as atividades durante todo o período
de atendimento escolar. A matriz curricular de referência para as Unidades Escolares
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inseridas na perspectiva de Educação em Tempo Integral, como em todas as outras
escolas da Rede, deverá atender à concepção de educação estabelecida pela política
educacional da SEEDF, considerando, sobretudo, os preceitos legais vigentes, os
documentos norteadores dessa política e as expectativas da comunidade na qual a
Unidade Escolar está inserida”.
10.1 Matriz Curricular do Ensino Fundamental – Anos Finais

Instituição: CEF Buriti Vermelho Etapa: Ensino
Fundamental / Finais
Regime: Anual
Módulo: 40 semanas
Turno: Diurno
Carga Horária Semanal
Partes do
Currículo

BASE

Anos
Áreas do
Conhecimento

6.º

7.º

8.º

9.º

Língua Portuguesa

5

5

5

5

Linguagens,

Arte

2

2

2

2

Códigos e

Inglês

2

2

2

2

suas

Ensino Religioso

1

1

1

1

Educação Física

3

3

3

3

Ciências da

Matemática

5

5

5

5

Natureza,

Ciências

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

NACIONA Tecnologias
L
COMUM

Matemática
e suas

p

Tecnologias
Ciências
História
Humanas e suas
Geografia
Tecnologias
Acompanhamento
Pedagógico
Português

39

5

5

5

5

Esporte e Lazer

2

2

2

2

Cidadania

1

1

1

1

Higiene e Saúde

2

2

2

2

Valores

2

2

2

2

Artesanato

3

3

3

3

Acompanhamento
Pedagógico
Matemática

Música

2

2

2

2

Educação

2

2

2

2

3

3

3

3

Cartografia

1

1

1

1

Música

2

2

2

2

TOTAL DE MÓDULOS-AULA SEMANAIS

60

60

60

60

CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio)

50

50

50

50

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

2.000

PARTE FLEXÍVEL

Ambiental
Diversidade
Cultural e Étnica

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (hora-relógio)
CARGA HORÁRIA ANUAL (hora-relógio)

1.000
2.000

OBSERVAÇÕES:
1.

Módulo-aula de 45 (quarenta e cinco) e de 50 (cinquenta) minutos. Todas as

refeições estão inseridas dentro do horário do professor que está em regência no horário a ser
servido.

2.

O horário de início e término do período letivo é definido pela instituição educacional.

3.

O dia letivo é composto por (dez) horas-relógio.

4.

O intervalo é de 15 (quinze) minutos no matutino e 15 (quinze) no vespertino.

5.A higienização e o ócio têm duração de 45(quarenta e cinco) minutos. Fazem parte da atividade
pedagógica e é dirigido pelo professor do primeiro horário do turno vespertino.

6. Os módulos da Parte Diversificada são de escolha da instituição educacional, definidos pela
comunidade escolar e inseridos na Proposta Pedagógica, sendo desenvolvidos por meio de
Projeto(s) Interdisciplinar(es), inseridos no PROEITI – Programa de Educação Integral em
Tempo Integral, não se encontram especificados no quadro acima e constituem 03 módulos-aulas
que estão sendo trabalhados com propostas pedagógicas.
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11. Plano de Ação para a implementação da Proposta Pedagógica

DIMENSÃO DE GESTÃO PEDAGÓGICA
OBJETIVOS
- Promover e realizar projetos que auxiliem o desenvolvimento dos alunos no
processo de ensino-aprendizagem e no seu papel como cidadão.
- Estimular e reforçar o relacionamento da comunidade escolar com a escola
conscientizando cada um o seu papel na valorização da escola e no processo de
aprendizagem.
- Ampliar os tempos, espaços e oportunidades.
- Realização de atividades científicas, esportivas e pedagógicas que envolvam a
comunidade escolar.
- Participação da família no processo ensino aprendizagem.

METAS
- Reduzir os índices de reprovação e evasão.
- Reduzir o percentual dos alunos defasados em idade x série.
- Incentivar o resgate dos valores éticos e morais.
- Criar um espaço mais solidário, de respeito e reciprocidade.
- Fortalecer a relação família x escola.

AÇÕES
-Buscar parcerias com empresas que auxiliem o desenvolvimento e qualidade
dos projetos.
- Buscar parcerias com profissionais no desenvolvimento dos projetos que
trabalhem o bem-estar, a saúde mental e autoestima dos alunos, professores e
comunidade escolar.
- Ampliar os tempos, espaços e oportunidades com a implantação do PROEITI –
Educação Integral em Tempo Integral, com 10 horas de aula/dia.
- Realizar projetos em consonância com os eixos geradores, leitura, escrita e
cálculos, palestras e oficinas, assim como os projetos voltados a valorização do ser
humano.
- Incentivar os docentes a participar de cursos e oficinas pedagógicas para
aprimoramentos e capacitações.
- Realizar diagnósticos e análises de dados do desempenho escolar.
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- Promover atividades que incentivem a comunidade escolar a estar mais
presente na escola.
- Realizar reuniões com pais e responsáveis para acompanhar o processo de
aprendizagem e buscar construir um relacionamento harmonioso para que os pais
percebam a importância de sua participação para a concretização de uma educação de
qualidade.
- Promover atividadades de passeios culturais e lúdicos.
- Desenvolver o PROJETO TORNEIO DA SAUDADE, projeto esportivo que
incentiva os ex-alunos a serem atuantes e presentes na escola, assim como a
comunidade escolar.
- Dar seguimento ao CID, Centro de Iniciação Despotiva, possibilitando que os
ex-alunos, estudantes do PADDF, possam participar também caso haja vagas.
- Manter os projetos com a EMATER, SENAR, CRE e GASOL, além de outras
instiruições filantrópicas e públicas.
- Promover a Feira Cultural e Científica envolvendo a participação de toda a
comunidade escolar.
- Realizar os jogos inter e intraclasses nas diversas modalidades esportivas.
- Incentivar a participação dos alunos na Olimpíada de Matemática.
- Comemorar a semana da criança com passeio ao cinema e atividades de lazer
e comemorar a formatura dos 9º anos.
-Adotar estratégias de intervenção, desenvolvidas em parceria com a
comunidade escolar, a partir dos dados do último censo escolar, de acordo com as
necessidades do educando.
- Identificar as necessidades de cada aluno e sua realidade familiar.
- Atender os alunos com dificuldades de aprendizagem, com a sua inclusão no
processo educativo.
- Realizar a adequação curricular para os alunos diagnosticados sempre que for
indicado.
- Promover palestras com temas de acordo com o interesse da comunidade
escolar, com apoio de profissionais convidados.
- Convidar pessoas da comunidade para dar depoimentos e testemunho de vida,
em especial sobre a importância do estudo para obter sucesso na vida.
- Trabalhar com toda a comunidade escolar conceitos de respeito, disciplina,
responsabilidade, ética, amor ao próximo e outros.
- Realizar palestras que abordam os temas: drogas, DSTS, gravidez precoce e
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outros que envolvem a saúde.

PÚBLICO ALVO
Estudantes, professores, auxiliares em educação, enfim toda equipe escolar e
comunidade escolar.

RESPONSÁVEIS
Direção, coordenadores, professores e demais auxiliares de educação.

CRONOGRAMA
Ao longo do ano letivo de 2020.

AVALIAÇÃO
A avaliação será feita através do acompanhamento do processo de ensino
aprendizagem e da observação, do controle de frequência registrado em diário de classe,
dos relatórios das ações desenvolvidas e através da análise e discussões coletivas do
conselho de classe.

DIMENSÃO DE GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

OBJETIVOS
Melhorar os índices referentes à avaliação externa bem como os índices de
reprovação e evasão.
Direito de acesso assegurado aos alunos.

METAS
- Fazer diagnósticos da aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir.
- Buscar atender cada aluno individualmente, mediante registro da sua
frequência e do seu desempenho em avaliações, que devem ser realizadas
periodicamente.
- Diminuir os índices de repetência e adotar práticas de estudos de recuperação e
progressão parcial.
- Combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não
frequência do educando e procurar soluções.
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AÇÕES
- Focar nas dificuldades da aprendizagem.
- Incentivar a participação dos pais.
- Fornecer materiais e textos de apoio pedagógico.
- Proporcionar um ambiente físico estimulante.
- Adotar a auto avaliação pelos alunos.

PÚBLICO ALVO
Estudantes e pais.

RESPONSÁVEIS
Direção, coordenadores, professores e demais auxiliares de educação.

CRONOGRAMA
Ao longo do ano letivo de 2020.

AVALIAÇÃO
Analisar os resultados das avaliações realizadas e a participação efetiva
nas atividades escolares.

DIMENSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA

OBJETIVOS
- Eleição de diretores.
- Reunião de pais.
- Dar dinamismo para a gestão escolar.

METAS
- Estabelecer uma relação de trocas entre escola e comunidade escolar.
- Conscientizar os pais da importância de participar das atividades desenvolvidas
pela escola.
- Promover paletras e atividades que incentive a participação da comunidade.
- Incentivar a participação da comunidade escolar na gestão participativa.
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AÇÕES
- Traçar estratégias que mobilizem as pessoas e a sociedade.
- Promover a integração da escola com os processos democráticos de decisão.
- Incentivar a comunidade escolar a fazer parcerias com a escola, a participar
das atividades que envolvem as decisões da escola, como Conselho Escolar e Conselho
de Classe.
- Realizar encontros e palestras de interesse da comunidade escolar.

PÚBLICO ALVO
Estudantes, professores, auxiliares em educação, pais e comunidade escolar.

RESPONSÁVEIS
Direção,coordenação, professores e demais auxiliares de educação.

CRONOGRAMA
Ao longo do ano letivo de 2020.

AVALIAÇÃO
Com a utilização de relatórios e análise das ações desenvolvidas e discussões
coletivas dentro comunidade escolar.

DIMENSÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

OBJETIVOS
- Incentivar professores e os auxiliares em educação a buscar capacitação.
- Propiciar qualidade de vida no trabalho.
- Incentivar a presença da comunidade escolar.

METAS
- Proporcionar um ambiente de trabalho agradável e amigável.
-Atender as novas demandas pedagógicas e tecnologias que ajudem na
organização.
- Valorizar e reconhecer o trabalho de cada um e enfatizar a sua
importância.
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AÇÕES
- Incentivar os profissionais da escola a buscar novas oportunidades de
qualificação.
- Viabilizar os espaços e tempos para os mesmos possam participar de
capacitações.
- Realizar reuniões mensalmente e de acordo com as demandas que surgirem.
-Divulgar as publicações que dizem respeito ao quadro pessoal e fazer
acompanhamento dos processos via SEI.
- Valorizar as capacidades e aptidões dos participantes.
- Abrir carências quando a ausência de professores / servidores ausentes.
- Desenvolver a prática de resolver conflitos e assumir as responsabilidades em
conjunto.

PÚBLICO ALVO
Estudantes, professores, auxiliares em educação, enfim toda equipe escolar.

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES
Analisar as ações desenvolvidas com discussões coletivas da comunidade
escolar e com avaliação institucional.

RESPONSÁVEIS
Direção, coordenação e secretaria escolar.

CRONOGRAMA
Ao longo do ano letivo de 2020.

DIMENSÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

OBJETIVOS
- Promover a gestão financeira da escola de acordo com os princípios de
autonomia e ética, administrando a utilização dos recursos financeiros com a
participação da comunidade escolar.
- Informar a comunidade escolar todas as melhorias feitas em benefício do aluno
e da escola.
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METAS
- Utilizar a totalidade dos recursos como PDDE e

PDAF atendendo as

necessidades pedagógicas e administrativas, de acordo a legislação vigente e de acordo
com os princípios que regem a administração pública.

AÇÕES
- Convocar o Conselho Escolar para deliberar e acompanhar a utilização dos
recursos financeiros.
- Discutir com a comunidade escolar as prioridades e necessidades da escola,
conscientizando a comunidade escolar a importância de participar desse processo.
- Melhorar do espaço físico escolar proporcionando a acessibilidade, segurança
e bem-estar de todos.
- Zelar pela transparência da gestão pública na área da educação.

PÚBLICO ALVO
Estudantes, professores, pais e comunidade escolar.

RESPONSÁVEIS
Equipe de direção, coordenação e secretaria escolar.

CRONOGRAMA
Ao longo do ano letivo de 2020.

AVALIAÇÃO
Prestação de contas a comunidade escolar de maneira que haja uma
acompanhamento e surpevisão dos resultados alcançados e dos investimentos feitos.

DIMENSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS
- Garantir o atendimento adequado e satisfatório a todos os segmentos.
- Valorizar o Conselho Escolar como parte integrante nas tomadas de decisões.
- Garantir infraestrutura adequada.
- Conservar e realizar manutenção do prédio escolar e bens patrimoniais.
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METAS
- Incentivar uma atuação mais participativa e eficaz do conselho escolar.
- Observar e atender as necessidades da comunidade escolar.
- Estimular a construção dos laços de afetividade e respeito promovendo o
desenvolvimento.
- Propiciar a descentralização, compartilhando responsabilidades com os todos
os atores envolvidos no processo.
- Conservar os bens móveis e valorizar o patrimônio público escolar.

AÇÕES
- Realizar nova eleição do Conselho Escolar;
- Realizar reuniões do Conselho Escolar, mensalmente e quando se fizer
necessário.
- Atualizar os dados funcionais.
- Cumprir os prazos de entrega dos documentos solicitados.
- Conscientizar os alunos e a comunidade sobre a necessidade de conservar o
patrimônio público.
- Realizar e solicitar as manutenções necessárias garantindo uma boa
infraestrutura, assim como ampliações e adequações necessárias.

PÚBLICO ALVO
Estudantes, professores, pais e comunidade escolar.

RESPONSÁVEIS
Direção, coordenadores e professores.

CRONOGRAMA
Ao longo do ano letivo de 2020.

AVALIAÇÃO
Análise através da observação e dos resultados institucionais.

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
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Ensinar não é transmitir conhecimento,
mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção.
Paulo Freire
A avaliação do presente projeto seguirá uma perspectiva transformadora de uma
escola democrática capaz de favorecer não só o acesso às camadas populares, mas sim,
sua permanência na escola; visa a formação do aluno como cidadão crítico, participativo
e autônomo, cuja apropriação significativa e crítica do conhecimento, constitui o
objetivo do processo ensino-aprendizagem. Reconhece aluno e professor como sujeitos
socioculturais dotados de identidade própria, com gênero, raça, classe social, visões de
mundo e padrões socioculturais próprios a serem levados em consideração através das
práticas docentes e avaliativas tendo em vista uma apropriação efetiva e significativa do
conhecimento.
A rede pública de ensino do Distrito Federal preconiza que a avaliação, categoria
central da organização do trabalho pedagógico, faz reverberar suas intencionalidades
sócio-políticas, comprometidas com a educação pública de qualidade referenciada nos
sujeitos sociais, quando avalia na perspectiva da promoção da progressão continuada da
aprendizagem de todos(as). Destacamos a importância de que a proposta avaliativa de
cada escola componha o seu Projeto Político Pedagógico, documento de “identidade” da
escola, que organiza o seu trabalho pedagógico como um todo e da sala de aula
especificamente. (BRASIL, 2014).
Igualmente relevante destacar a Coordenação Pedagógica na escola, espaço tempo privilegiado de estudo, discussão de concepções e práticas avaliativas, bem como
de autoavaliação da escola. Espaço de planejamento pedagógico com vistas à
constituição de processos didáticos emancipatórios de ensinar, aprender e avaliar.
A avaliação é um instrumento para que o professor e a escola como um todo
possa obter dados sobre o processo de aprendizagem de cada aluno, reorientar sua
prática e elaborar seu planejamento, propondo situações capazes de gerar novos avanços
na aprendizagem dos alunos. As situações de avaliação devem estar presentes em
atividades contextualizadas para que se possa observar a evolução dos alunos, avaliando
o conhecimento e o desenvolvimento de competências em todas as atividades escolares.
A avaliação possui diversas funções. Contudo, a Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal - SEEDF entende que na avaliação formativa estão as
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melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende.
Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a
perspectiva avaliativa adotada. Embora a avaliação seja um termo polissêmico, entende- se que instrumentos e procedimentos pelos quais a análise qualitativa sobreponha - se
àquelas puramente quantitativas podem realizar de maneira menos injusta o ato
avaliativo. Daqui decorrem o olhar e a intervenção humana que os sistemas
computadorizados não são capazes de atingir. (BRASIL, 2014).
O presente projeto do CEF Buriti Vermelho será avaliado em seu dia-a-dia na
escola observando-se os pressupostos que o embasam e os elementos facilitadores, bem
como as dificuldades a serem superadas em nossa comunidade, seu potencial, os pontos
fortes e fracos. Através deste, visamos a integração entre escola e comunidade fazendo
uma análise realista da missão da escola, do perfil do cidadão, da aprendizagem, dos
conteúdos, da metodologia, dos recursos didáticos, da organização curricular e da
avaliação, considerando-se sempre a igualdade, sensibilidade e a identidade.
Portanto, a Proposta Pedagógica desenvolvida pelos integrantes desta instituição
não é algo pronto e acabado, mas será sempre avaliada, repensanda, redimensionanda e
realimentada no que for necessário, assim, seu objetivo se concretizará com sucesso.
A avaliação se faz importante no sentido de rever os objetivos, retomar
caminhos, refazer o processo para atingir as finalidades da proposta. Desta forma a
avaliação do Proposta Pedagógica do CEF Buriti Vermelho será da seguinte forma:
- No início do ano letivo será retomada, refletida, reorganizada e adequada para que
seja colocada em prática durante o ano letivo;
- A Proposta Pedagógica estará a disposição para a comunidade escolar segundo as
necessidades que forem surgindo, desta forma podendo estar acompanhando e
avaliando se o mesma está sendo adequada de acordo com as expectativas;
- Através de reuniões previamente agendadas e estendidas a todos os setores da Escola a
fim de refletirem e analisarem o cumprimento da Proposta Pedagógica, tendo
oportunidade de rever cada ação e ressignificar cada atitude;
- Na medida do possível, todas as instâncias estarão envolvidas no processo de
avaliação através de reuniões e discussões, sendo permeada pela ação-reflexão-ação, ou
seja, a ação sempre será posteriorizada por uma reflexão que voltará para a prática
modificada, sendo orientada pela reflexão feita;
- Identificar erros e acertos, possibilitando assim o redirecionamento do trabalho de
todos os segmentos escolares;
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- Organizar as ideias e acompanhar de perto se o trabalho no interior da escola está
atendendo a diversidade, levando em conta as sugestões de cada segmento, respeitando
a cada uma.
12 – PROJETOS ESPECÍFICOS DA ESCOLA

A escola possui vários projetos coletivos, tais como a Feira de Ciências e
Cultural, uso da sala de informática para pesquisas interdisciplinares, projeto da
biblioteca e projeto de reagrupamento.
A seguir serão listados os projetos individuais realizados pelos professores de
cada área assim como os projetos coletivos.
Com o PROEITI – Programa de Educação Integral em Tempo Integral, muitos
projetos serão trabalhados a partir da Parte Flexível e de Formação do Currículo da
Educação Integral.
De acordo com as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação
Integral, “a Parte Flexível constitui, com a Base Nacional Comum, o currículo
integrado. Logo, deve estar articulada com as demais áreas do conhecimento,
contemplando um ou mais componentes curriculares. Ademais, compreende as
atividades relativas ao tempo ampliado, proporcionando mais possibilidades de
aprendizagem aos estudantes. Tais atividades devem constar no PPP, com base no
Currículo Básico, devendo ser realizadas por meio de projetos interdisciplinares, como,
por exemplo: atividades de acompanhamento pedagógico em Português e Matemática
(obrigatório); culturais, artísticas e esportivas (prioritário) e de formação pessoal e
social.”
Em virtude da pandemia do novo Coronavírus não será possível desenvolver
todos os Projetos Institucionais listados abaixo, pois a execução de alguns considera o
contato presencial e atividades que necessitam de deslocamento e aglomeração de
pessoas, situações que estão impedidas até o presente momento. Os projetos serão
cuidadosamente readaptados para que sejam executados de forma remota.

12.1 Projeto de Diversidade Cultural e Étnica – Brasil
PROFESSORA: Haline Lima De Andrade – História
APRESENTAÇÃO
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O projeto visa mostrar ao alunado a rica diversidade cultural do nosso país,
mostrando sempre as diferenças entre as diversas formas de cultura que varia região
para região e por que não dizer de estado para estado.
Vale salientar que não poderemos nem iremos nos ater a uma determinada
cultura, nossa principal ideia seria de fazer uma viagem cultural pelo nosso país
mostrando o que muda de nicho cultural, podemos perceber por exemplo diferenças
culturais entre estados vizinhos mesmo sendo da mesma região, como é o caso do
Estado de Pernambuco que tem como uma das suas principais danças o maracatu e a
Paraíba que é conhecida pelo forró.
Mostrando essas variações o alunado poderá conhecer e se conectar com a
cultura do nosso país e se colocar como um agente ativo nessa diversidade cultural que
nos é tão plural e que é tão característico do Brasil.
OBJETIVOS


Analisar as diversas culturas existentes no país;



Comparar as variações culturais de região para região;



Experimentar a culinária de cada região;



Debater sobre a diversidade cultural dentro do país.

DESENVOLVIMENTO
A temática da Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização
de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no
território nacional, às desigualdades socioeconômicas e à crítica às relações sociais
discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao
aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e
algumas vezes paradoxal.
Este tema propõe uma concepção que busca explicitar a diversidade étnica e
cultural que compõe a sociedade brasileira, compreender suas relações, marcadas por
desigualdades socioeconômicas e apontar transformações necessárias, oferecendo
elementos para a compreensão de que valorizar as diferenças étnicas e culturais não
significa aderir aos valores do outro, mas respeitá-los como expressão da diversidade,
respeito que é, em si, devido a todo ser humano, por sua dignidade intrínseca, sem
qualquer discriminação.
A aceitação da diversidade é fundamental para construção da nossa identidade
nacional. A forma que as culturas são produzidas pelos grupos sociais ao longo das suas
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histórias, na construção de suas formas de subsistência, na organização da vida social e
política, nas suas relações com o meio e com outros grupos, na produção de
conhecimentos etc. A diferença entre culturas é fruto da singularidade desses processos
em cada grupo social.
As nossas produções culturais não ocorrem “fora” de relações de poder, elas são
constituídas e marcadas por ele, envolvendo um permanente processo de reformulação e
resistência. O Brasil representa uma esperança de superação de fronteiras e de
construção da relação de confiança na humanidade. A singularidade que permite essa
esperança é dada por sua constituição histórica peculiar no campo cultural.
O que se almeja, portanto, ao tratar de diversidade cultural, não é a divisão ou o
esquadrinhamento da sociedade em grupos culturais fechados, mas o enriquecimento
propiciado a cada um e a todos pela pluralidade de formas de vida, pelo convívio e pelas
opções pessoais. Reconhecer e valorizar a diversidade cultural é atuar sobre um dos
mecanismos de discriminação e exclusão, entraves à plenitude da cidadania para todos.
METODOLOGIA
Serão utilizados vídeos referentes aos temas desenvolvidos, trabalhos que
despertem o respeito diante das diversidades, como teatro, trabalhos em grupo. Também
serão utilizados espaços diversos da escola, laboratório de informática, sala de artes,
biblioteca e os espaços externos que a escola possui.

CONCLUSÃO
Busca-se oferecer ao aluno a possibilidade de conhecer e aprender a diversidade
cultural do país, um país tão complexo por possuir um vasto território e por vezes até
parecer sermos de países diferentes devido a nossas diferenças regionais. Tratar o
assunto é importante para que todos possam perceber essas diferenças e aceitar que elas
existem, mas que fazemos parte de uma mesma comunidade.
A escola é o primeiro ambiente em que o alunado tem contato com a
heterogeneidade cultural e cabe a nós professores fazermos com que eles aprendam a
respeitar essa diversidade. É lá que eles se deparam com pessoas de diferentes etnias,
orientação sexual, credos até de orientações políticas. Ao longo da sua vida escolar o
aluno deve ser orientado a aprender conviver com todos essas diferenças.
AVALIAÇÃO
Os alunos serão avaliados durante todo processo, ao longo de cada bimestre,
observando-se o desempenho nas atividades propostas.
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12.2 Projeto de Acompanhamento em Língua Portuguesa
PROJETO: LEITURA - LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSOR: Paulo Macêdo – Língua Portuguesa 6ºs anos A e B, APP – Língua
Portuguesa , PROEITI, 2020 – CEF BURITI VERMELHO.

LEITURAS...
“Ah! Tu, livro despretensioso, que na sombra de uma prateleira, uma criança
livremente descobriu pelo qual se encontrou e, sem figuras sem extravagância, fê-la
esquecer as horas, os companheiros, a merenda... tu, sim, és um livro infantil, e o teu
prestígio será na verdade, imortal.”
Cecília Meireles.
A- INTRODUÇÃO
Comunicar-se de maneira eficiente é fazê-lo nas mais variadas circunstâncias de
comunicação direta, e mais do que isso é, sobretudo, entender a linguagem do outro,
aquilo que ele fala ou escreve.
No mundo moderno, o ser humano é bombardeado de informações por todos os
lados, mas a maioria das pessoas continua sem acesso à informação, pois ela chega até
eles, como que em códigos, não sendo possível entendê-la em sua essência, na sua
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totalidade. É preciso aprender a decodificar tais informações, para completar o seu
processo de crescimento.
Em função disto, idealizamos este projeto visando despertar no aluno o gosto
pela leitura, familiarizando-o com os livros através da exploração do espaço e do acervo
da biblioteca, além de gibis e textos avulsos, para, a partir daí, iniciar o processo de
formação de um cidadão leitor mais consciente.
Para entender melhor o embasamento do projeto aqui proposto, algumas
concepções de leitura devem ser levadas em conta. Primeiramente, a noção de que a
leitura não é um ato puramente individual; é uma prática social e, assim sendo, não
ocorre apenas no instante da leitura propriamente dita. Numa analogia com uma peça de
teatro, podemos dizer que esse momento é apenas um dos atos que compõem a peça.
Assim, além da leitura da história que o livro apresenta, devemos desvendar toda a
leitura que o livro nos possibilita: Que editora publicou a história? Pertence a alguma
coleção? Qual? Para que tipos de leitores? Que informações se encontram na quarta
capa? O livro tem orelha? Que informações lá se encontram?
Da mesma forma, os alunos podem descobrir que a história de um livro é escrita
por um autor, pode ser ilustrada, revisada e diagramada, antes de chegar às mãos do
leitor. Quem é o autor do livro? Quando essa história foi escrita? Para quem? O livro
possui gravuras? Quem o ilustrou? Houve revisão? O que é fazer revisão de um livro?
Além dessas informações, devemos possibilitar que o aluno se enxergue como
leitor ativo que interage com o livro, que participa do processo de leitura. O que ele sabe
sobre o tema do livro? Conhece alguém que já o leu? Sobre o que ele imagina que seja a
história? Após a leitura da história, a leitura do livro continua na conversa com os
amigos sobre as impressões da história, se gostou, não gostou, se o recomendaria ou não
e por quê. Assim, o professor pode e deve promover a familiarização do aluno com o
mundo das práticas de leitura, começando, antes de tudo, com o próprio objeto livro.
B- JUSTIFICATIVA
“Se a criança é a única culpada nos tribunais adultos por não ler, pede-se o
veredicto inocente”... Mais culpados são os adultos que não lhe proporcionam esse
contato, que não lhe abrem essas – e outras tantas - trilhas para toda a maravilha que é
a caminhada pelo mundo mágico e encantado das letras...
Fanny Abramovich
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Lemos por distração e lazer, para adquirir conhecimento, obter informação, para
a tomada de decisão. Fazemos leituras despretensiosas ou mesmo com objetivos
definidos. A leitura, portanto, é um ato de simbolização e representação do mundo.
Neste projeto, pretendemos levar o leitor / estudante a abrir as janelas do
conhecimento para um aprofundamento gradativo no assunto abordado nos livros,
partindo de reflexões simples e pessoais, para chegar a reflexões mais elaboradas, com
implicações sociais mais amplas. A partir daí, o aluno abre portas e começa a formular
suas reflexões, tendo acesso a informações novas. Em suma, tem acesso às informações
de fato, e é levado, individualmente ou em grupos, a formular suas hipóteses, a validar
ou refutar premissas e elaborar suas conclusões, escrevendo páginas mais belas na
história da vida.
A biblioteca exerce um papel fundamental na realização desse projeto, na
formação do aluno leitor, e deve ser transformada no espaço mais fascinante da escola.
Deve ser um lugar agradável, dinâmico, descontraído, onde imperem as boas relações
entre alunos, livros e professores. O espaço físico deve ser acolhedor, cheio de vida,
organizado e limpo; com cantinhos aconchegantes e gostosos, onde a aprendizagem vá
acontecendo, sem imposições, como um convite mágico, como uma descoberta.
A função primordial é o prazer do leitor. Através deste prazer estaremos atingindo o
objetivo do projeto. Suponhamos que o mistério, por exemplo, seja o tema gerador de
interesses de leitura. Toda a biblioteca será trabalhada no sentido de se transformar no
mundo de mistério.
C- OBJETIVOS


DespArtar no aluno, o gosto pela leitura.



Afastar o medo, a resistência que o aluno possui em relação à leitura e à
produção de textos.



Mostrar que a elaboração do texto parte do pensamento, da discussão, do
amadurecimento de ideias, da leitura e da observação da realidade.



Melhorar o desempenho oral e escrito através de atividades que envolvam o
relacionamento de palavras, o questionamento na leitura e, em certa medida, da
própria realidade.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Trabalhar de maneira descontraída e gradual, para despertar no aluno, o gosto
pela leitura e a curiosidade para, a partir daí, desenvolver seu senso de
observação.



A preocupação primeira é despertar o gosto pela leitura, que é a base para
adquirir subsídios que lhes permitirão não somente escrever bem, mas
principalmente, se tornarem cidadãos críticos e conscientes, que sejam capazes,
além de pensar, dizerem bem aquilo que foi pensado.



O objetivo principal é sugerir, estimular, apontar caminhos. Em resumo, guiar,
para que, com isto, os alunos sejam capazes de ler no dia a dia muito mais do
que está escrito, serem também autores e construtores da própria história.



Interpretar um problema de matemática, um texto de ciências, um livro de
literatura etc.



Expressar suas ideias, o que sentem e o que pensam através da escrita.
D- PÚBLICO-ALVO
Destina-se a atender alunos dos sextos aos nonos anos (6º S e 9ºs anos) do ensino

fundamental, mas neste ano de 2020, destina-se apenas aos alunos dos 6ºS anos A e B,
na disciplina Língua Portuguesa, do CEF BURITI VERMELHO, PROETI.
E- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O projeto LEITURAS... será desenvolvido na biblioteca, na sala de informática
e em espaços externos da escola.
A utilização da biblioteca se dará por meio de aulas semanais, ministradas pelo
professor regente, em parceria com a bibliotecária. Nestas aulas, os alunos escolherão
livros para a realização de leituras no espaço interno da biblioteca ou no pátio externo.
O objetivo é criar um ambiente descontraído, onde o aluno sinta-se bem e consiga
estabelecer uma relação de prazer com a leitura, vivenciando momentos agradáveis na
companhia dos livros.
Além de leituras livres, para estimular o gosto pela leitura, também serão feitas
leituras direcionadas com o objetivo de realizar atividades específicas e avaliativas para
nortear o desenvolvimento do projeto, ressaltando que o foco principal é estimular o
gosto pela leitura.
Na sala de informática, os alunos serão direcionados a um contato com os vários
gêneros textuais, realizando, quando necessário, atividades propostas.
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Na sala de aula, os mesmos assistirão a filmes para leituras específicas, além de
realizarem as atividades propostas relacionadas às leituras efetuadas na biblioteca, na
sala de informática, em gibis e em textos avulsos.
F- CRONOGRAMA
O projeto será desenvolvido durante o ano letivo de 2020, com atividades
específicas acontecendo semanalmente, de acordo com o planejamento do professor
regente.
G- AVALIAÇÃO
A avaliação será qualitativa e quantitativa, por meio da observação dos alunos
em relação ao envolvimento, disciplina e desenvolvimento.
Além da avaliação qualitativa, haverá também avaliação quantitativa, por meio
de resumos, questionários orais sobre os livros, filmes e/ou textos avulsos trabalhados.
Estas avaliações serão bimestrais e os resultados serão incorporados à nota
bimestral nas referidas disciplinas envolvidas.
BIBLIOGRAFIA
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12.3 Projeto Horta na Escola
PROFESSORA: Ana Paula Da Silva e Silva – Ciências Naturais

Introdução
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A promoção da saúde permite que as pessoas adquiram maior controle sobre sua
própria qualidade de vida. Através da adoção de hábitos saudáveis não só os indivíduos
mas também suas famílias e comunidade se apoderam de um bem, um direito e um
recurso aplicável à vida cotidiana. Baseado nesse conceito de integração entre grupos de
indivíduos, a Organização Mundial da Saúde (1997) define que uma das melhores
formas de promover a saúde é através da escola. Isso porque, a escola é um espaço
social onde muitas pessoas convivem, aprendem e trabalham, onde os estudantes e os
professores passam a maior parte de seu tempo. Além disso, é na escola que os
programas de educação e saúde podem ter a maior repercussão, beneficiando os alunos
na infância e na adolescência. Nesse sentido, os professores e os demais profissionais
tornam-se exemplos positivos para os alunos, suas famílias e para a comunidade na qual
estão inseridos.
Pensando em proporcionar aos estudantes conhecimento prático a respeito
dessas questões, e de outras tantas, surge o projeto horta na escola, que tem como
objetivo aproveitar espaços inutilizados por meio da criação e manutenção de uma horta
de alimentos orgânicos.
Justificativa
Os alunos do Ensino Fundamental da Escola CEF Buriti Vermelho estão
inseridos no PROEITI (Programa de Educação Integral em Tempo Integral), com
objetivo de ampliar tempos, espaços e oportunidades de ensino e aprendizagem aos
estudantes da Rede Pública, por meio da oferta de atividades pedagógicas, culturais,
artísticas, técnico-científicas e esportivas relacionadas às áreas do conhecimento,
concepções e eixos transversais do Currículo da Educação Básica, bem como contribuir
com a formação de cidadãos para o mundo do trabalho, na perspectiva da Educação
Integral, em jornada ampliada de 10 horas de trabalho pedagógico efetivo.
Visando encontrar um ambiente propício na escola, o projeto de criação de uma
horta permite a multidisciplinaridade como um fator de integração de conhecimentos e
dos próprios alunos.
Outro ponto fundamental, é que além de ocupar um espaço físico ocioso, os
alimentos produzidos podem exercer um papel complementar na merenda escolar. É
possível, ainda, estimular hábitos alimentares mais saudáveis e a preservação do meio
ambiente.
Objetivos
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Trabalhar conceitos de educação ambiental;
Despertar o pensamento crítico no aluno para que ele se reconheça
enquanto parte do meio ambiente, e também por isso, é necessário preservá-lo;
Utilizar o espaço e os alimentos cultivados para ministrar aulas
multidisciplinares a respeito de conteúdos relacionados à horta em ciências,
biologia, geografia e outras matérias pertinentes;
Estimular a adoção de bons hábitos alimentares;
Produzir insumos que podem complementar a merenda escolar;
Valorizar o trabalho em equipe;
Conscientizar a respeito da importância dos alimentos orgânicos, não só
pela questão da saúde, mas pelo viés da importância econômica, uma vez que
são cultivados principalmente por pequenos produtores;
Trabalhar o processo de cultivo de alimentos e todas as variáveis que o
envolvem;
Estimular a observação como meio para levantar hipóteses e solucionar
problema
Construção de um viveiro de mudas;
Construção de uma composteira;
Desenvolvimento
O desenvolvimento do projeto horta na escola será feito em uma série de etapas.
Em todas elas, é importante a integração entre os alunos e os professores da escola e
demais profissionais da escola envolvidos.
Em todas elas há algo que pode ser utilizado como fonte de aprendizado para os
estudantes. Solos, tanto a medição quanto a preparação, o clima, variedade das plantas e
irrigação são alguns dos temas que podem ser abordados.
1ª Etapa: Aquisição dos materiais utilizados
Antes de tudo, é preciso cuidar da aquisição dos materiais usados no projeto
sejam eles adquiridos com a verba da escola ou através de parcerias.
Materiais necessários:


10 pares de luvas de jardinagem;



10 pás de mão



5 garfos de mão



2 ancinhos de jardim
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2 enxadas



2 pás



1 carrinho de mão



30 metros de tela



Tábuas



Sementes diversas



Mangueira



Adubos



Sementeira



Composteira

2ª Etapa: Escolha do local
Uma vez que o projeto esteja pronto e toda a comunidade escolar esteja ciente da
importância da horta, o próximo passo é escolher, dentro da escola, o local mais
adequado para o desenvolvimento.
Neste local, é preciso levar em consideração a presença de alguns fatores, tais
como o espaço que possibilite uma boa execução do projeto, solo propício para
plantações, fonte de água próxima, alta incidência solar, fácil acesso tanto de
professores, quanto de alunos.
3ª Etapa: Escolha das variedades e preparação adequada do solo
Antes de iniciar a plantação, é necessário certificar-se de que o solo está pronto
para receber a plantação. Aqui também é válida a elaboração de um projeto, ou até
mesmo de um esboço, para que o local seja melhor aproveitado. Nesta etapa, ter em
mente o que será plantado pode facilitar o processo, uma vez que cada tipo de planta se
adequa melhor a um tipo de espaço.
Na hora de escolher o que plantar, é preciso levar em consideração aqueles
produtos que são favoráveis ao clima do local, os que sejam da estação, e ainda, como
eles podem ser úteis na aprendizagem dos alunos.
Escolhidas as variedades, é hora de preparar os canteiros, vasos, caixas ou
qualquer outro tipo de local onde será feita a plantação.
4ª Etapa: Plantio e manutenção
Cumprindo todas as etapas acima, o próximo passo envolve o plantio dos
vegetais. Há alguns que são plantados em sementes e outros em mudas, para cada um
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deles é importante observar o procedimento adequado. Dependendo do tamanho da
horta, faz-se necessário a implementação de um viveiro de mudas.
Terminada a etapa do plantio, os alunos, junto com os professores e funcionários
encarregados, se responsabilizarão pelos cuidados necessários e pelo acompanhamento
da horta.
Chegado o período de colheita, os alimentos poderão ser encaminhados para a
cozinha e consumidos usados como forma de complementar a merenda escolar.
Avaliação
Os alunos serão avaliados durante todo processo, ao longo de cada bimestre,
observando-se o desempenho nas atividades propostas.
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12.4 Projeto - Resgatando Valores Humanos na Escola para a Vida

PROFESSORAS: Juaniucê Suaris Pereira dos Santos e Sybele Mendes da
Silva – Artes
Local de realização: Centro de Ensino Fundamental Buriti Vermelho
Período de realização: todo o ano letivo de 2020
Público atendido: todos os alunos do Ensino Fundamental II, dos turnos
matutino e vespertino.
Apoio e colaboração: gestoras, Coordenação Pedagógica e demais professores
dos turnos matutino e vespertino. Áreas do conhecimento: todas as disciplinas do
currículo escolar.
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Temas transversais: cidadania, ética, pluralidade cultural, meio ambiente,
saúde, entre outros.
Mediadores: equipe gestora, corpo docente e demais funcionários dos turnos
matutino e vespertino.
“Cada caminho é apenas um entre 1 milhão de caminhos. Portanto, você deve
ter sempre em mente que um caminho não passa de um caminho. Faça uma pergunta a
você, e só a você. É a seguinte: esse caminho tem coração? Todos os caminhos são os
mesmos. Não levam a lugar algum. [...] A única pergunta é se esse caminho tem
coração. Se tiver, o caminho é bom, se não, não tem utilidade.”
Castañeda
I – Introdução
A função maior da escola é contribuir para a construção da cidadania, formando
cidadãos conscientes, participativos e com uma conduta pautada em valores sólidos. Os
valores humanos, como decidimos chamá-los, andam um pouco esquecidos pela nossa
sociedade capitalista, em que o “ganhar dinheiro” e o “levar vantagem em tudo”
parecem importar muito mais que as relações de amor, respeito e responsabilidade entre
as pessoas. Se a família deveria ser o porto seguro para a criança/aluno, essa se
encontra, muitas vezes, desestruturada e corrompida pelas circunstâncias. Se, por sorte,
o aluno tem uma família estruturada e consciente de seus deveres como pais e/ou
responsáveis, por outro lado existe um mundo de violência e corrupção que o rodeia e
que é tão atrativo quanto destrutivo.
Muito se fala que investir na Educação é o único meio para prosperarmos na
vida. E que só através dela podemos mudar os quadros de miséria e criminalidade que
vemos em nosso país, estado, cidade ou comunidade. Mas como fazer para convencer
aquele aluno que vive em meio a tanta violência e descaso social, onde o crime é coisa
corriqueira, quase normal, de que ele precisa estudar, se dedicar e se comprometer com
a escola, para que, num futuro a longo prazo, ele seja recompensado por seus esforços?
Como fazer isso se a vida ilegal lhe mostra que existem maneiras muito mais “fáceis” e
“rápidas” de se conseguir o que se deseja materialmente?
Foi pensando nessas e em outras indagações que surgiu a ideia do projeto a
seguir, que visa, primeiramente, resgatar os valores adormecidos, esquecidos ou
abandonados por nosso aluno, para que então ele tenha consciência da necessidade do
aprender, não só para a escola, mas, principalmente, para a vida, então, por que
vivenciar Valores?
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Os valores motivam o comportamento e a atividade humana. São a fonte de
energia que mantém a autoconfiança e a objetividade. Hoje, na maioria dos países, os
povos são influenciados pela ideologia materialista que cria uma cultura de acúmulo,
posse, egoísmo e ganância. Consequência: os autênticos perdem o brilho da verdade e a
força para sustentar e preservar uma cultura digna do ser humano. Essa distorção de
princípios é uma das causas da crise em que vivemos no mundo moderno, marcado pela
inquietação, insegurança e, obviamente, ausência de paz.
A violência, os comportamentos negativos, estimulados pelos meios de
comunicação, a desagregação da família, as desigualdades sociais são alguns dos
resultados visíveis de uma época contaminada pela inversão de valores.
Este quadro indica a necessidade de reformarmos nosso comportamento e, para
que isso aconteça, temos que resgatar e vivenciar os momentos de verdade e harmonia
no planeta terra.
II- Justificativa
Resgatar e vivenciar os Valores morais e culturais que parecem adormecidos ou
esquecidos em prol de uma modernidade sem limites, materialista, que tira da criança,
do jovem o direito de sonhar, ter esperança e acreditar em uma perspectiva de vida,
onde haja uma convivência pacífica e harmoniosa, começando pela relação família,
comunidade e escola.
Nós ( professoras ) que fazemos parte do Centro de Ensino Fundamental Buriti
Vermelho Professoras Juaniucê Suaris e Sybele Mendes cientes dos efeitos nocivos de
uma sociedade desestruturada sobre crianças e jovens, resolvemos desenvolver o projeto
Resgatando Valores Humanos na Escola para a Vida

que levará à comunidade

estudantil possibilidades de começar e recomeçar, refletir e praticar valores básicos
como a paz, o amor, o respeito, a solidariedade etc.
O projeto será desenvolvido de tal forma que, a cada mês, haja um novo valor
a ser trabalhado com os alunos. Isso implicará numa série de atividades direcionadas e
desenvolvidas dentro e fora do estabelecimento de ensino. Desta maneira, toda a
comunidade escolar acabará sensibilizada e estimulada a refletir e trabalhar sobre uma
nova perspectiva na vida diária.
De acordo com o diagnóstico realizado, observamos que é alto o índice de
desinteresse ao estudo e o desrespeito no relacionamento entre nossos alunos, de
indisciplina com relação aos professores, de desrespeito aos demais funcionários da
nossa escola e até mesmo aos próprios professores e à equipe pedagógica. E que toda
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essa indisciplina implícita ou explícita torna o ambiente um lugar hostil e
desinteressante para o aprendizado que todos desejamos.
Diante desse quadro e entendendo a escola como um espaço, principalmente, de
integração social e desenvolvimento pessoal dos alunos, fez-se necessário criar
estratégias com o intuito de melhorar essa situação, visando proporcionar um ambiente
mais atrativo e acolhedor, para que eles possam repensar suas atitudes, desenvolvendo
sua afetividade, seu senso de ética, cidadania e justiça, minando, aos poucos, a
agressividade que costumam cultivar no dia a dia.
“A onipotência juvenil faz parte natural do desenvolvimento. Tanto mais
grave será quanto mais baixa estiver a autoestima do adolescente.”
Içami Tiba
III – Objetivo Geral
Proporcionar ao aluno condições para que ele se conscientize da necessidade de
respeito entre todos através do reconhecimento, da aplicação dos direitos e deveres de
cada um, formando valores éticos e morais para o exercício de sua cidadania e
cumprindo, assim, com o maior papel da escola: favorecer uma aprendizagem realmente
significativa na formação de seres humanos mais conscientemente participativos e
responsáveis no convívio social.
IV – Objetivos Específicos
• Desenvolver a autoestima e o respeito.
• Formar consciência dos valores éticos e morais.
• Reconhecer que a paz é uma conquista diária por meio de nossas ações.
• Respeitar os diferentes.
• Identificar e repelir o bullying e/ou qualquer outro tipo de atitude de
desrespeito.
• Proporcionar momentos com atividades lúdicas que desenvolvam a atenção,
concentração e socialização dos nossos alunos.
• Promover encontros para troca de experiências e ideias entre os professores.
• Conhecer fatos e personalidades importantes de nossa vida social na
construção da justiça.
• Possibilitar uma maior comunicação entre a escola, a família e a comunidade
escolar como um todo.
• Envolver a comunidade escolar para colocar em prática os assuntos discutidos
ou vivenciados.

65

• Resgatar atitudes de cooperação, participação, responsabilidade, altruísmo,
tolerância, sensibilidade e comprometimento na escola para toda a vida.
V – Desenvolvimento Metodológico
O desenvolvimento do projeto acontece através de aulas diárias chamadas de
aulas de Educação em Valores Humanos (EVH).
As aulas de EVH consistem em oficinas diferenciadas que se iniciam por um
relaxamento ou “harmonização” para acalmar os alunos, melhorando a atenção e a
concentração do grupo durante a realização das atividades. Essa harmonização deve ser
acompanhada, preferencialmente, por uma música suave de fundo.
Após esse relaxamento, fazemos a leitura, interpretação e reflexão de um texto
(como, por exemplo, uma fábula ou parábola) que se refira a algum dos valores/temas
abordados pelo projeto, a saber: amor, paz, respeito, responsabilidade, verdade, justiça,
ética e cidadania.
Durante a reflexão sobre o texto, os alunos são levados a expor suas opiniões e
até a compartilhar experiências pessoais sobre o tema discutido, gerando uma maior
integração entre todos os participantes. O encerramento dessas aulas ocorre com uma
dinâmica de grupo relacionada ao tema do texto cujo objetivo é reforçar os aspectos
mais importantes de forma lúdica e divertida.
Para a realização das aulas de Educação em Valores Humanos, fazem-se
necessárias reuniões prévias com o corpo docente e a coordenação pedagógica para
organização e elaboração das estratégias de cada nova aula, possibilitando também um
momento favorável à troca de experiências e ideias entre os educadores.
Além das aulas de EVH, cada professor, em sua respectiva disciplina,
desenvolve métodos para abordar e trabalhar os valores/temas do projeto no decorrer de
todo o ano letivo do modo que achar melhor. As atividades são desenvolvidas de forma
interdisciplinar, com a contribuição de todos os professores e envolvendo as diversas
disciplinas.
Outras atividades relacionadas ao projeto:
Apresentação de filmes e palestras relacionados aos temas abordados.
Apresentação de seminários.
Debates em sala.
Trabalhos com cartazes.
Trabalhos com músicas.
Jogos e brincadeiras.

66

Produção de uma peça teatral sobre o bullying e suas consequências na escola e
na vida.
Culminância do projeto ao final do segundo semestre, com a apresentação dos
trabalhos desenvolvidos sobre ele durante todo o ano letivo.
VI – Avaliação
Por considerar a avaliação como um processo contínuo, ela acontece através da
verificação do desenvolvimento das atividades e das ações propostas para saber se estão
ou não contribuindo para a mudança de atitudes de agressões e comportamentos
indisciplinares do alunado.
Cada professor, dentro das necessidades específicas de sua disciplina,
determinará os aspectos avaliativos que deverá utilizar.
“Tentar e falhar é, pelo menos, aprender. Não chegar a tentar é sofrer a
inestimável perda do que poderia ter sido.”
Geraldo Eustáquio
VII – Ações do Projeto
O projeto será desenvolvido com todas as turmas dos turnos matutino e
vespertino da escola, seguindo a programação abaixo:
• Apresentação do projeto ao corpo docente, à coordenação e à direção da escola
nos turnos matutino e vespertino.
• Palestra sobre os valores humanos para professores e funcionários da escola.
• Realização de estudos quinzenais com o corpo docente e a coordenação
pedagógica para fundamentação teórica e prática sobre cada tema escolhido e sobre a
execução de cada aula.
• Aula inaugural do projeto com os alunos.
• Desenvolvimento das atividades no decorrer de todo o ano letivo.
• Avaliação das atividades ao final de cada aula de EHV, durante atividades
diárias em sala de aula, no quarto horário das aulas, em dias alternados, previamente
determinados, envolvendo todos os professores e turmas em suas respectivas salas de
aula.
• Culminância dos trabalhos desenvolvidos ao final do ano letivo com a Mostra
de Arte, Cultura e Ciências de nossa escola.
• Avaliação final dos resultados obtidos no decorrer do ano letivo tendo como
perspectiva a continuidade do projeto para o próximo ano letivo.
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“Através desta coisa toda que estamos fazendo, esperamos que as crianças
sejam felizes, deem muitas risadas, descubram que a vida é boa.”
Rubem Alves
VIII – Referências Bibliográficas
BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais. Ministério da Educação e do
Desporto/Secretaria de Educação Fundamental, 1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários para a Prática
Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
QUEIROZ, Tânia Dias; BRAGA, Márcia Maria Villanacci e LEICK, Elaine
Penha. Pedagogia de Projetos Interdisciplinares. São Paulo: Rideel, 2001.
REVISTA: Construir Notícias. Ano 04. Setembro/Outubro 2005.
REVISTA: Mundo Jovem: Educação para a Paz. Março/2019.

12.5 Artesanato na escola
“SEM A CURIOSIDADE QUE ME MOVE, QUE ME INQUIETA, QUE ME
INSERE NA BUSCA, NÃO APRENDO NEM ENSINO”.
(Paulo Freire)

Introdução
No decorrer da história da humanidade, a Arte tem sido considerada uma das
mais importantes e reveladoras formas de expressão e comunicação. Ao mesmo tempo
em que define o momento sócio-histórico-cultural no qual o homem está inserido,
possibilita a interpretação de acordo com a visão do mundo de cada um de seus
observadores. Deste modo, a Arte foi e sempre será uma inesgotável fonte geradora de
sentidos e significados, capaz de atravessar todas as barreiras do tempo e alcançar todas
as gerações.
Hoje vivemos uma era espiritual, como apontam diversos estudiosos do
comportamento humano, no sentido do resgate de valores e em que as pessoas voltam a
olhar umas para as outras e buscar referências importantes de quem são e de sua história
em relação ao mundo e à comunidade onde vivem. Com isso, voltar sua atenção a
produtos feitos a partir de trabalhos manuais. Elas chamam atenção pela beleza e
também pelo cuidado e pela delicadeza das técnicas aplicadas. Como ferramenta
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educativa, o artesanato também se mostra uma opção muito positiva em relação às
habilidades que pode desenvolver no aluno.
O fazer artístico, inserido no cotidiano do educando, possibilita o seu
desenvolvimento em aspectos variados; social, psicológico, intelectual e emocional e o
contato com o artesanato possibilita o surgimento de um sentimento de apreciação,
valorização e reconhecimento, aproximando-a da produção cultural de seu povo.
O artesanato é uma técnica manual utilizada para produzir objetos feitos a partir
de matéria-prima natural. Normalmente, os artesanatos são fabricados por famílias,
dentro de sua própria casa ou em uma pequena oficina. Tal técnica é praticada desde o
período antigo, denominado Neolítico, quando poliam pedras para fabricar armas e
objetos de caça e pesca, cerâmica para guardar alimentos e tecelagem para fabricar
redes, roupas e colchas. A partir da Revolução Industrial, que iniciou na Inglaterra, o
artesanato foi fortemente desvalorizado, deixou de ser tão importante, já que neste
período capitalista o trabalho foi dividido colocando determinadas pessoas para
realizarem funções específicas, essas deixaram de participar de todo o processo de
fabricação. Além disso, os artesãos eram submetidos a péssimas condições de trabalho e
baixa remuneração. Este processo de divisão de trabalho recebeu o nome de linha de
montagem. Hoje, o artesanato voltou a ter prestígio e importância. Continua a buscar
elementos naturais para desenvolver suas peças originadas do barro, couro, pedra, folhas
e ramos secos entre outros. Em todas as regiões é possível encontrar artesanatos
diversificados originados a partir da natureza típica do local e de técnicas específicas. O
artesanato é reconhecido em áreas como a de bijuterias, bordados, cerâmica, vidro,
gesso, mosaicos, pinturas, velas, sabonetes, saches, caixas variadas, reciclagem,
patchwork, metais, brinquedos, arranjos, apliques, além de várias técnicas distintas
utilizadas para a fabricação de peças.
O projeto Artesanato na escola será desenvolvido na escola Buriti Vermelho.
Este projeto atenderá alunos da 6° ao 9° do ensino fundamental II.
O artesanato é uma das mais importantes manifestações culturais de uma nação e
de um povo; expressa à sua maneira de ser, de pensar e de viver; reflete o meio natural
que o cerca.
O Projeto de Artesanato na Escola Buriti Vermelho pretende incentivar a
valorização pessoal, familiar e comunitária, aumentando a autoestima, propiciando o
lazer, o entretenimento e o início de uma atividade produtiva, desenvolvendo a
concentração, o raciocínio, o senso estético; ainda, busca a valorização dos trabalhos
manuais.
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O público alvo - Alunos das séries finais. 6 º,7º,8º, 9º anos.
A concepção de projetos escolares está, normalmente, associada à ideia de
interdisciplinaridade.
Duração: Todo o ano letivo de 2020
Justificativa
Teremos como base a estratégia didática metodológica, onde procuraremos
mostrar que é fundamental o trabalho-arte, o artesanato como atividade que estimule o
bem estar, mas também num futuro uma complementação financeira para esses
educandos “levando em consideração que o trabalho ocupa, dignifica e enobrece o ser
humano”.
Não será só um trabalho motivacional, mas objetiva despertar o “dom” de cada
um para desenvolver trabalhos artesanais, além da educação como um todo, tais como:
comportamento, compromisso, interesse e dedicação que serão trabalhados arduamente
com os educandos.
Proporcionar oficinas de artesanato em sala de aula, levar os alunos ao
entretenimento e a representação do imaginário que tem por finalidade facilitar e tornar
a aprendizagem prazerosa, além de desenvolver a capacidade criadora e cognitiva,
conduz aos alunos a compreender toda a produção da transformação de matérias primas,
com predominância manual. Nesse processo os alunos apresentarão suas dificuldades e
terão oportunidade de superá-las através da prática; desenvolvendo a criatividade.
Estimulando a autoestima dos alunos.
As produções das peças de artesanato além de proporcionar bem estar, podem
ser utilizadas como fonte de renda alternativa.
A subjetividade se faz presente no fazer artístico embelezando a vida e a alma de
quem a vivencia e a produz.
OBJETIVO GERAL
Proporcionar ao educandos a liberdade de expressão, a oportunidade de ter uma
renda extra com este trabalho buscando o conhecimento e a capacidade que existe no
seu ser , além de resgatar a sua autoestima voltada à produção, os farão sentir que são
capazes e úteis, estabelecendo assim sensação de bem estar social.
A oficina de artesanato tem como objetivo o empoderamento e fortalecimento de
vínculo dos educandos, através de dinâmicas realizadas nas oficinas em que o “fazer” é
reconhecido como condutor do potencial criativo. O trabalho nas oficinas visa estimular
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o crescimento interior, e ampliar a consciência dos alunos sobre si e sobre sua
existência.
Promover a possibilidade de num futuro próximo, com este trabalho os
educandos terem o material de uso pessoal fruto de sua própria produção, além do
principal que são os outros materiais para a confecção dos trabalhos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Despertar sentimento de cidadania, consciência política e vida digna em
sociedade.
· Estimular e valorizar as habilidades dos educandos, nesta atividade.
· Desenvolver o gosto pelas atividades a fim de que possam se inspirar para o
exercício de novos trabalhos artesanais
· Desenvolver a atenção, concentração e coordenação motora fina;
· Promover a socialização
· Promover o espírito cooperativo incentivando-o através da troca de materiais,
durante a realização das tarefas;
.Reaproveitamento de resíduos que afetam o meio ambiente;
. Difusão do artesanato realizado com matéria-prima reaproveitada;
. Utilização do artesanato como fator de geração de renda.
METODOLOGIA
Teremos como base a estratégia didática metodológica, onde procuraremos
mostrar que é fundamental o trabalho arte, a mão de obra artesanal.
Esperamos que com a realização destes trabalhos, nossos alunos além de ter
mais tranquilidade, possam ter a oportunidade de mostrar o que realmente sabem fazer.
Que o artesanato possa contribuir significativamente para o seu crescimento pessoal,
intelectual e profissional.

AVALIAÇÃO
A avaliação não é apenas a prova aplicada no final de cada conteúdo, mas sim
uma análise de todos os momentos da aula, se o aluno está sabendo o conteúdo passado
e se está sendo aproveitado e aprendendido. Observar como foi a aula e a aprendizagem
dos alunos em relação aos diferentes conteúdos abordados.
A avaliação está diretamente ligada com a definição dos objetivos específicos. É
um instrumento essencial para registro das competências que os alunos adquiriram.

71

A avaliação é contínua e permite fazer o inventário das aptidões dos alunos,
registrar os progressos feitos e ressaltar as necessidades de formação. O professor
procede à avaliação utilizando fichas de observação, um inventário de aptidões, uma
lista de verificação e tomando nota das observações. Os outros meios, tais como o
dossiê individual, as fichas de autoavaliação, os trabalhos individuais e coletivos
também podem ser empregados.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.9.394, de 20 de
dezembro de 1996.
12.6 Projeto de Acompanhamento Pedagógico em Matemática

TEMA: A PEDAGOGIA DE PROJETOS NA MATEMÁTICA DENTRO DO
PROEITI:

ludicidade,

trabalhando

raciocínio

lógico

e

intervenções

de

acompanhamento pedagógico.

PÚBLICO ALVO: alunos do PROEITI (6º ao 9º ano)

PROFESSORES: Ana Paula da Silva e Silva (Ciências Naturais)
Caroline Gebrim Ribeiro de Sousa (Matemática)
Michelli de Paula Mamedio (Matemática)
Valéria Gonçalves da Costa (Ciências Naturais)
JUSTIFICATIVA
A Educação deve ser considerada como processo para o desenvolvimento
humano integral, instrumento gerador das transformações sociais. É a base para
aquisição da autonomia, fonte de visão prospectiva, fator de processo econômico,
político e social, é o elemento de integração e conquista do sentimento e da consciência
de cidadania.
O tema “Educação Integral” vem sendo discutido há muitos anos, mas
ultimamente

vem

tomando

uma

grande

dimensão

devido

às

necessidades

contemporâneas. A educação integral é uma concepção de educação que não pode ser
confundida apenas como uma oferta de escola de tempo integral.
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É preciso observar que a escola de “Tempo Integral” é um espaço onde serão
ofertados projetos interventivos e pedagógicos para desenvolver todas as suas
habilidades dos alunos. A escola deve ensinar e ensinar bem.
A Escola Centro de Ensino Fundamental Buriti Vermelho implantou o Projeto
PROEITI (Programa de Educação Integral de Tempo Integral) a partir de fevereiro de
2020. Como esse projeto aumenta a carga horário dos alunos na escola, 8 a 10 horas,
com atividades de acompanhamento pedagógico, projetos diversos entre outros. Os
objetivos da escola de tempo integral devem ser os mesmos de qualquer escola: a
educação global, oferecendo oportunidades diversas de aprendizagens.
Muitas vezes há uma distorção sobre o conceito de educação integral, quando é
entendido apenas como o prolongamento do tempo da criança na escola, e não como a
oportunidade da escola oferecer condições do aluno desenvolver as suas diversas
potencialidades, tendo assim uma formação integralizada. Com a ampliação do turno
escolar para integral essas duas concepções devem convergir para um único sentido:
educação em tempo integral e educação integral do aluno, sendo inseparáveis.
Desta forma, a justificativa desse projeto é propor a implementação da
pedagogia de projetos como forma de possibilitar ao estudante uma nova maneira de se
aprender a matemática, principalmente quando este possui dificuldade e vê a disciplina
como algo difícil e de impossível compreensão.
Para tanto, serão abordados nesse projeto a aprendizagem da matemática
associada ao lúdico, jogos e brincadeiras, estimular o raciocínio lógico através de
situações do cotidiano e por fim propor intervenções pedagógicas de acompanhento
pedagógico om o intuito de sanar dificuldades e melhorar o desempenho escolar dos
alunos.
PROBLEMA
Os alunos do nível fundamental apresentaram inúmeras dificuldades no
desenvolvimento lógico matemático e de forma geral na aprendizagem na disciplina de
Matemática. Portanto, surge o questionamento: Como a pedagogia de projetos pode
trabalhar estratégias matemáticas diversas e contribuir para o desenvolvimento do
raciocínio lógico-matemático no projeto de PROEITI no CEF Buriti Vermelho para a
clientela do Ensino Fundamental de 6º ao 9º anos?

OBJETIVO GERAL
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Apresentar através da pedagogia de projetos estratégias matemáticas para
estimular o estudo da matemática de forma lúdica, dinâmica e significativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Desenvolver estratégias na construção de jogos matemáticos para estimular o
estudo da tabuada e de situações que envolvam as operações básicas (adição,
subtração, multiplicação e divisão);
 Analisar situações do cotidiano e utiliza-se de estratégias matemáticas para
resolvê-las;
 Colaborar sem situações que desenvolvam o raciocínio lógico;
 Perceber a importância das intervenções didáticas do acompanhamento
pedagógico para estimular o estudo dirigido em pares ou grupos;
 Estimular a confecção de jogos pedagógicos para fixar conteúdos propostas e
aprender de forma divertida.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A problemática deste estudo aborda como podemos promover e/ou contribuir
para a formação integral da criança? Para responder a essa pergunta devemos
primeiramente partir da concepção que o aluno deve ser visto como um todo e que
devemos investir na construção da identidade, autonomia, formação cidadã entre outros.
Sanches (2009) alerta sobre o papel da escola na vida dos estudantes:
“A escola é um lugar onde a criança e o jovem podem se desenvolver e
evoluir social, moral, intelectual e até espiritualmente, por meio da
construção do conhecimento, cujo aprendizado, mais adiante, se reverterá em
benefício coletivo”. (SANCHES, 2009, p. 30).

Nesse sentido, a escola é responsável por formar o cidadão, o aluno que
transformará a sociedade em que está inserido. Ela e a família devem estar em sintonia
contribuindo para uma educação de qualidade, com relações afetivas de respeito,
comprometidos com a formação integral do aluno.
A Pedagogia de Projetos tem como um dos principais objetivos inserir o aluno
na vivência da comunidade escolar, fazendo perceber as necessidades, limitações,
dificuldades e possibilidades, dessa forma a escola vem colaborar com a formação
integral do aluno, fazendo-o ter uma visão mais abrangente da escola e de como ele
pode participar para melhorar a vida em comum.

74

No contexto atual educacional em que vivemos hoje, a necessidade de
aprendizagem significativa, de ensino contextualizado e formação de competências são
uns dos grandes desafios, pois a realidade educacional é muito mais complexa neste
século XXI. O que realmente determina a eficácia do ensino/aprendizagem é a
existência de um plano pedagógico escolar, adequado, consistente, motivador, rico e
inovador.
No entanto o que continuamos a observar é que apesar de a escola ser um lugar
onde se gera conhecimento, ao longo do tempo, a mesma não sofreu transformações que
conseguisse acompanhar a sociedade criando novos meios de armazenar, transmitir e
socializar o saber.
É nesta visão educacional atual que parte do pressuposto de que a educação
precisa mudar. E escola não pode fingir que nada está acontecendo ao seu redor. Que o
aluno de ontem é o mesmo aluno do século presente. A sociedade moderna necessita de
uma escola renovada, dinâmica, que envolva os alunos. Segundo Ceap apud Martins:
A escola que vamos construir precisa ser a escola de que necessita a nova
sociedade. Uma escola responsável, uma escola planejada, flexível para que
saiba trabalhar com o imprevisto, com o dinâmico. Sair da escola do ensino
para a escola da aprendizagem, do ensinar ao aprender. (MARTINS, 2005, p.
24)

A partir desses pensamentos da verdadeira escola que buscamos, da busca pela
aprendizagem significativa, prazerosa, relacionada ao cotidiano ao aluno, que leve em
consideração os conhecimentos prévios dos alunos.
Os projetos são verdadeiras fontes de investigação e criação, que passam sem
dúvidas por processo de pesquisas, análise, criação de novas hipóteses. Sendo assim,
projeto não é apenas um conjunto de atividades bem organizadas ou um belo plano de
trabalho. Os projetos têm a finalidade de articular as disciplinas, fazendo a
interdisciplinaridade e contextualizando o saber.
O aluno desse mundo rápido, com tecnologias avançadas não pode ser
amarrado em uma carteira, sem liberdade de pensar, agir, que apenas deve ouvir e
memorizar conteúdos de forma mecânica. O educando atual aprende fazendo, agindo,
experimentando, ou seja, aprende pela experimentação ativa do mundo, este é o modo
mais natural e fácil para alcançar uma aprendizagem significativa. O aluno precisa ser
despertado, motivado a buscar o conhecimento. Sua curiosidade é inata, por essa
natureza a mesma questiona, quer saber o porquê de tudo que está ao seu redor. E nesse
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sentido, o educador que esteja proposto a trabalhar com a estratégia da Pedagogia de
Projetos precisa ensinar pela pesquisa, pois esse é um dos grandes objetivos da mesma.
Os jogos e brincadeiras mudaram muito deste o século XVI até os dias atuais.
Dentre esses estudos podemos citar as importantes contribuições da teoria construtivista
de Jean Piaget e Vygotsky. Brincar representa um fator de grande importância para a
socialização do educando, pois é brincando que o ser humano torna-se apto a viver num
mundo social e culturalmente simbólico. E, sabendo-se que a aprendizagem acontece de
forma mais significativa quando é realizada por meio da interação, preferencialmente
com material concreto, lúdico e nas interações com outras pessoas.
Baseado nas concepções de Passos (2006), de forma resumida pode-se afirmar
que o trabalho com jogos matemáticos em sala de aula nos traz vários benefícios, isto é,
para professores e principalmente para os alunos: a) detectar os alunos que estão com
dificuldades reais; b) o aluno demonstra para os colegas e professores se o assunto,
desenvolvido em outras atividades, foi bem assimilado ou não; c) a competição
saudável existente nas atividades de jogos, entre jogadores e adversários, faz com que
eles almejem vencer e por isso aperfeiçoam-se e ultrapassam limites.
Com base nisso, a utilização de jogos que envolvem situações problemas,
desafios e regras, tem sido considerado um instrumento de grande relevância no ensinoaprendizagem das operações matemáticas, pois os jogos proporcionam um ambiente
lúdico, prazeroso onde a criança pode se expressar de maneira espontânea, no qual há
liberdade de exposição de ponto de vista distintos por parte das crianças quando
interagem com adultos e entre elas mesmas. Segundo Macedo e seus colaboradores
(2005) os jogos e situações problemas “[...] viabiliza aprendizagens que podem ser
aplicadas em diferentes situações (escolares ou não), como saber tomar decisões,
antecipar, coordenar informações e comunicar ideias [...]” (MACEDO, PETTY,
PASSOS, 2005, p. 66).
O uso de práticas diversificadas precisam ser propostas com o intuito de
possibilitar ao estudante uma nova maneira de se aprender a matemática, principalmente
quando este possui dificuldade. Nesse sentido podemos citar a dificuldade com os
alunos possuem de estudar e memorar a tabuada da multiplicação. Para isso são
propostas estratégias de construção de jogos e atividades em pares para o estudo da
tabuada.
Para Bessa (2012), os jogos possibilitam que a criança consiga aliar conteúdos
estudados em uma diferente organização das ações mentais coordenando as operações
simultaneamente. Ao realizar os desafios do jogo o estudante passa a ser mais
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consciente em suas tomadas de decisão, utilizando diversas estratégias para chegar ao
objetivo proposto.
Hoje existe uma necessidade primordial de estimular os alunos para a leitura e
interpretação de atividades de cálculos de raciocínio lógico matemático. Para Carvalho
(2010), quando o aluno é colocado para pensar no cálculo somente de maneira
tradicional, com inúmeras folhas de exercício, eles acabam acreditando que não são
capazes de construir o raciocínio matemático a não ser repetindo. Podem ainda, pensar
que somente o conhecimento dos livros é verdadeiro, sendo esse o único tipo de
Matemática existente. Entretanto, se os docentes se utilizam de métodos diversificados,
complementando a atividade com desafios que faça com que as crianças reflitam e
encontrem possibilidades de resolução, a construção do conhecimento é dada quando as
crianças desenvolvem suas próprias estratégias e instrumentos de resolução.
Analisando os PCN’s fica claro que,
Numa perspectiva de trabalho em que se considere a criança como
protagonista da construção e sua aprendizagem, o papel do professor ganha
novas dimensões. Uma faceta desse papel é a de organizador da
aprendizagem; para desempenhá-la, além de conhecer as condições
socioculturais, expectativas e competência cognitiva dos alunos, precisará
escolher o(s) problema(s) que possibilita(m) a construção de
conceitos/procedimentos e alimentar o processo de resolução, sempre tendo
em vista os objetivos a que se propõe atingir. (BRASIL 1997, p. 30-31).

Com estratégias corretas o docente consegue aliar conhecimento do senso
comum, que os alunos trazem de casa, com o conhecimento científico, basta ter critérios
e conhecimento para buscar e selecionar as informações mais coerentes que podem ser
aproveitadas de maneira a enriquecer a prática pedagógica. Além das experiências, uma
metodologia que possam surtir efeitos positivos e que muito contribui é o uso do lúdico
em sala, sobretudo com jogos e brincadeiras, tendo cunho pedagógico e não somente
como um artifício para passar o tempo.
O acompanhamento pedagógico dentro do PROEITI tem como objetivo sanar
dificuldades e ajudar no processo de ensino aprendizagem. É sabido que o
acompanhamento pedagógico faz parte de propostas político-educacionais que são
implantadas pelo sistema educacional brasileiro com vistas à melhora do fracasso
escolar, tendo como objetivo oportunizar a aprendizagem dos educandos de acordo com
suas necessidades, seu ritmo, consolidando e ampliando seus conhecimentos de forma
contínua.
Antunes (2002) reforça sobe a questão do acompanhamento pedagógico e
como se dá essa aprendizagem para os alunos.
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O aluno não vai à escola apenas para aprender a aprender, mas também para
“aprender conteúdos curriculares já elaborados que fazem parte da cultura e
do conhecimento”, o que faz com que a construção dos alunos seja peculiar.
Dessa forma novos saberes são construídos sobre algo que já existe,
circunstância que não impede a atribuição de significado pessoal em um
determinado sentido. (ANTUNES, 2002 p. 31).

Desta forma, o acompanhamento pedagógico deve ser compreendido como
parte integrante do processo ensino aprendizagem, um ato educativo que tem como
objetivo consolidar, ampliar conhecimentos e enriquecer as experiências culturais e
sociais dos alunos, propiciando um espaço de inserção cultural e de desenvolvimento
humano pleno, através de um acompanhamento contínuo de aprendizagem, permitindo a
investigação e o diagnóstico do que deve ser desenvolvido ou potencializado em cada
aluno.
Na aula de acompanhamento pedagógico pode-se evidenciar as dificuldades
presentes dos alunos que acabam intervindo no acompanhamento dos mesmos frente ao
processo de ensino, porém é possível amenizá-las através de atividades diferenciadas,
estratégias metodológicas que levam o aluno a aprender dentro do seu ritmo de
aprendizagem, não sendo encarado como um aluno limitado ou incapaz.

METODOLOGIA
Durante o ano letivo a ideia central é trabalhar com a pedagogia de projetos, que
é uma forma de dinamizar as aulas de matemática e tornar a aprendizagem mais
significativa e prazerosa. As atividades serão desenvolvidas não somente na sala de aula
(SALA 5), mas nos outros espaços escolares do PROEITI, tais como: biblioteca, sala de
informática, pátio e quadra.
Esse projeto apresenta na metodologia os seguintes 5 pilares a seguir:
PILAR 1 – ESTUDO DIRIGIDO DA TABUADA: será ofertado principalmente para
os alunos do 6º ano. A sala será dividida em pares para formar grupo de estudos para
memorização da tabuada de forma oral. A partir daí, os alunos serão cobrados de forma
aleatória as tabuadas de 2 até 10. No final até o mês de março/abril a culminância do
projeto será a competição entre os alunos para ver quem vai errar menos a tabuada oral
será o vencedor da competência ganhando uma lembrança simbólica.
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PILAR 2 – ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO: essa parte do projeto será
ofertada durante todo o ano letivo, sempre que os professores de matemática solicitarem
e com todos os alunos do PROEITI (6º ao 9º ano). Nessa parte do projeto também serão
escolhidos alunos “MONITORES” que serão escolhidos pelos professores como sendo
aqueles que apresentam maior facilidade no conteúdo trabalhado e vão auxiliar os
alunos com mais dificuldades.
PILAR 3 – CONFECÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS: os jogos podem ser
utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e preparar o aluno para aprofundar os
itens já trabalhados. Devem ser escolhidos e preparados com cuidado para levar o
estudante a adquirir conceitos matemáticos de importância. Outro motivo para a
introdução de jogos nas aulas de matemática é a possibilidade de diminuir bloqueios
apresentados por muitos de nossos alunos que temem a matemática e sentem-se
incapacitados para aprendê-la. A confecção de jogos vai ser trabalhada no decorrer do
ano letivo com alunos do PROEITI. (modelos de jogos no ANEXO).
PILAR 4 – RACIOCÍNIO LÓGICO: trabalhar as questões que estimulem os alunos a
pensarem e articularem suas respostas é extremamente importante na atualidade.
Raciocínio Lógico hoje faz parte do cotidiano do aluno e deve ser abordado em todos os
segmentos desde a educação infantil. As provas do ENEM, OBMEP, vestibulares entre
outros, utilizam essa abordagem. O raciocínio lógico está ligado a conceitos capazes de
organizar e clarear as situações cotidianas, preparando os jovens para circunstâncias
mais complexas.
PILAR 5 – GEOMETRIA ESTÁ EM TUDO: a geometria trata-se de uma das
ciências mais antigas e tem como objetivo analisar, organizar e sistematizar o
conhecimento espacial. Essa parte do projeto será trabalhada no final do ano letivo e
será abordada os tipos de geometria (analítica, geométrica e espacial) dentro dos
seguimentos escolares separados os conteúdos de idade e série. Levar os alunos para os
espaços escolares (pátio, informática, biblioteca, quadra) e mostrar que

no nosso

ambiente todo é preenchido por conceitos geométricos é uma boa maneira de trabalhar a
teoria com a prática.

PILAR 6 - O BORDADO E A MATEMÁTICA: estabelecer a relação entre o
bordado e a matemática como forma de trabalhar a concentração, o raciocínio,
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disciplina e a paciência. Através do bordado é possível não somente ensinar uma arte de
artesanato, mas também descobrir habilidades e potencialidades presentes nos alunos do
PROEITI.

CRONOGRAMA
O cronograma de aplicação do projeto será no decorrer do ano letivo.

AVALIAÇÃO
A relação professor-aluno é vista como aspecto fundamental para obter o
sucesso no processo de ensino e aprendizagem. O professor não pode ser aquele que
tudo sabe, o dono do saber, já que, durante o processo educativo é possível que haja
aprendizagens das duas partes, pois o conhecimento está sempre em processo de
construção.
Desta forma, os alunos serão avaliados através do desempenho e participação de
cada um no desenvolvimento dos pilares apresentados dentro desse projeto.
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ANEXOS

1)

JOGO: CORRIDA DA MATEMÁTICA 6º e 7º anos
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De início é feito a divisão dos grupos de no máximo 5 jogadores e logo após será
feito um sorteio entre eles para definir a ordem do jogo, e para escolherem qual
operação vai ser utilizada (adição ou subtração) escolhendo a partir das fichinhas que
foram feitas.
O primeiro jogador vai rodar as duas roletas e descobrir quais os números vão
ser trabalhados com a operação matemática para depois resolver a operação. E assim,
sucessivamente. O aluno só passará de nível quando responder corretamente. Ganhará o
jogo o aluno que passar por todos os níveis e alcançar a "chegada" primeiro.

JOGO – SUBINDO E ESCORREGANDO 7º e 8º anos
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Material:
Dois dados para cada grupo
Cartolina, lápis de cor e papel
O professor colocará os alunos em grupos com 4 jogadores. Cada jogador irá
confeccionar seu tabuleiro na cartolina com números de -10 a 10.Cada jogador, em sua
vez, lança os dois dados ao mesmo tempo. Um dos dados mostra quantas casas ele vai
subir e o outro quantas vai escorregar. Em seguida é a vez do próximo jogador. Quem
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voltar até o -10 está fora da brincadeira. O jogo terminará quando restar apenas um
jogador ou quando alguém chegar ao topo (10).

JOGO SEMPRE 12 – 6º ANO
O instrumento utilizado neste projeto será o jogo “Sempre 12”. Este jogo é de
autoria de Constance Kamii e pode ser encontrado no livro “Desvendando a Aritmética”
do ano de 1995. No jogo “Sempre 12” as crianças podem construir o conhecimento
acerca das operações aritméticas de adição, subtração e multiplicação. A subtração é
trabalhada de forma implícita durante as jogadas, quando os estudantes tentam descobrir
quanto falta para o valor final, para saber que cartas jogar. A multiplicação é utilizada
para realizar a contagem total dos pontos, podendo também ser utilizada a soma.
Este jogo dispõe de 72 cartas, divididas na seguinte relação númerosquantidade de cartas: 0: 8, 1: 10, 2: 12, 3: 14, 4: 12, 5: 8, 6: 8. Além das cartas segue
também 1 tabuleiro que se divide em quatro quadrantes iguais. As cartas são viradas
para baixo e embaralhadas. Cada jogador pega três cartas e, em sua vez, coloca uma das
cartas em algum dos quadrantes, pegando outra carta no monte posteriormente de forma
a ficar sempre com três cartas nas mãos. Os estudantes devem ir colocando cartas nos
setores do tabuleiro de modo que a soma de quatro cartas resulte em 12, em cada um.
Quando a soma der 12 com as quatro cartas o jogador recolhe-as e as coloca separado,
para posteriormente somar o valor obtido para o resultado final. Vence quem mais
pontos conseguir durante o jogo. Pode-se conceder também o uso de uma folha de
papel, lápis e borracha para auxiliar os estudantes durante os cálculos.
COMANDA – JOGO SEMPRE 12
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Material: Este dispõe de 72 cartas, divididas na seguinte relação números-quantidade
de cartas: 0: 8, 1: 10, 2: 12, 3: 14, 4: 12, 5: 8, 6: 8. Além das cartas segue também 1
tabuleiro que se divide em quatro quadrantes iguais.
Modo de Jogar: As cartas são viradas para baixo e embaralhadas. Cada jogador pega
três cartas e, em sua vez, coloca uma das cartas em algum dos quadrantes, pegando
outra carta no monte posteriormente de forma a ficar sempre com três cartas nas mãos.
Os jogadores devem ir colocando cartas nos setores do tabuleiro de modo que a soma de
quatro cartas resulte em 12, em cada parte. Quando a soma der 12 com as quatro cartas
o jogador recolhe-as e as coloca separado, para posteriormente somar o valor obtido
para o resultado final. Vence quem mais pontos conseguir durante o jogo. Pode-se
conceder também o uso de uma folha de papel, lápis e borracha para auxiliar os
estudantes durante os cálculos.
Fonte: Adaptado de KAMII, Constance. Desvendando a Aritmética.ArtMed, 1995.
12.7 Projeto: CIDADANIA
PROFESSORES: ROMILSON MACHADO DE PAIVA E MAYARA TEIXEIRA
MARTINS DE MELO

Ano letivo de 2020

Introdução
A motivação e o interesse do aluno em assimilar novas informações não vem
apenas dos conteúdos, mas da forma em que eles são mediados no processo de
ensino/aprendizagem. Em função disso, faz-se necessário o desenvolvimento de
atividades lúdicas como uma prática pedagógica, possibilitando ao adolescente um
desenvolvimento integral, não apenas nos aspectos cognitivos, mas na sua formação
como um todo.

Justificativa
Através do trabalho com ética e cidadania fazer com que o aluno na escola
diminua os conflitos, se interesse mais pelos estudos, conheça a história do Hino
Nacional e também o respeito pela pátria, aumentando as relações interpessoais entre
professores e alunos, e por fim estimule a aprendizagem significativa através dos temas
propostos e mantenham a relação entre teoria e prática.

Problema
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Como fazer com que o aluno no PROEITI se interesse por assuntos sobre ética
e cidadania e transporte esse aprendizado para o seu dia a dia ?

OBJETIVOS

Geral
Trabalhar a ética e a cidadania como instrumentos formadores de cidadãos mais
éticos, cônscios de seus direitos e deveres na construção de uma sociedade mais justa.

Específicos
➢

Conscientizar os alunos sobre o que é ética e cidadania, compreendendo

a sua importância para viver em sociedade.


Compreender o que é ser cidadão e participar da vida democrática.



Conscientizar os alunos para que sejam cidadãos éticos em casa, na

escola e na comunidade.


Conhecer e estudar as leis relacionadas aos principais direitos e deveres

do cidadão.


Estudar os Símbolos Nacionais como forma de exercitar o civismo.



Trabalhar a educação para a diversidade, sustentabilidade e formação

humana integral.

Fundamentação Teórica
-

De acordo com o currículo em movimento, (cidadania e educação e direitos

humanos.)
- GUIMARÃES, Ana Maria de Matos, Extensão como reconfiguração de saberes
- Denise e Morosine, Marilia (orgs) - Produção do Ensino e Inovação, Campinas 1997
- TAVARES, M. G. Extensão universitária, Maceió AL

Metodologia

Atividades e Materiais produzidos
 Trabalhar com filmes e vídeos referente ao tema;
 Fazer trabalhos em grupo para uma maior interação dos alunos
 Confecção de murais para datas comemorativas;
 Organizar material pedagógico para o bom andamento da Unidade de Ensino.
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 Trabalhar o hino nacional, conhecendo sua letra e brasões e desenvolver o
civismo como forma de respeito a pátria e as pessoas.
 Participar de rodas de conversa, para ouvir a opinião dos alunos quanto ao tema
abordado.
 Confecção de cartazes sobre cidadania para os murais e sala ambiente.
 Vídeos referente a ética e cidadania.
 Teatro trabalhando o civismo.
 Decoração para festa junina utilizando o terma abordado.
 Conversa de alunos e professores para trabalhar as datas comemorativas
referente ao tema.
 Jogos educativos na sala de informática.
 Apresentação de danças e teatro;
 Produção de figurinos.

Público Alvo:
Alunos do Ensino Fundamental anos finais do PROETI

Responsáveis
Professor Romilson e professora Mayara

Cronograma
Ao longo do ano letivo de 2020

Avaliação
Os alunos serão avaliados durante todo processo, ao longo de cada bimestre,
observando-se o desempenho nas atividades propostas.

12.8 Projeto: CARTOGRAFIA

PROFESSOR: ROMILSON MACHADO DE PAIVA

Ano letivo de 2020

Introdução
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A motivação e o interesse do aluno em assimilar novas informações não vem
apenas dos conteúdos, mas da forma em que eles são mediados no processo de
ensino/aprendizagem. Em função disso, faz-se necessário o desenvolvimento de
atividades lúdicas como uma prática pedagógica, possibilitando ao adolescente um
desenvolvimento integral, não apenas nos aspectos cognitivos, mas na sua formação
como um todo.

Justificativa
Através do trabalho de cartografia fazer com que o aluno aprenda a ler, produzir
e estudar mapas. Aprender a se localizar, conhecer as regiões do Brasil, do mundo,
utilizar a legenda, a rosa dos ventos, escalas numéricas gráficas e de cores. Entender a
representação convencional

da superfície terrestre, de outros astros como a lua,

planetas, etc.

Problema
Como fazer com que o aluno no PROEITI se interessem pela cartografia
colocar em prática o tema abordado no seu dia a dia ?

OBJETIVOS
Geral
Trabalhar a cartografia, para que o aluno envolva além da elaboração, a
investigação científica, envolvendo a matemática, história e tecnologia para ser utilizado
em todos os ambientes em que os alunos do PROEITI estejam inseridos (escola, casa,
comunidade, ou qualquer parte do mundo).

Específicos
 Aprender a produzir mapas e trabalhar com eles.
 Aprender a utilizar a legenda para trabalhar os diversos tipos de mapas do Brasil
e do mundo.
 Reconhecer os símbolos de diversos tipos de representações em diferentes
escalas cartográficas.
 Utilizar a escala para saber sempre a distância da superfície real.
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 Trabalhar com maquetes para entender a escala reduzida de um objeto, sistema
ou estrutura de engenharia ou arquitetura, ou ainda o esboço, e analisar o
aspecto físico do que está sendo modelado.
 Elaborar croqui e mapas para chegar a qualquer lugar desejado.
 Aprender a utilizar a rosa dos ventos e saber sempre a localização dos lugares,
utilizando os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, situando o espaço
representado em relação à terra e a outros espaços.
 Trabalhar com filmes e vídeos referente ao tema;
 Fazer trabalhos em grupo para uma maior interação dos alunos
 Confecção mapas das mais diferentes representações para colar nas salas de aula
e nos murais.
 Fazer maquetes deixando o aluno ter a liberdade para criar representações da sua
escola comunidade ou qualquer lugar que desejar.
 Organizar matéria pedagógico para o bom andamento da Unidade de Ensino.
 Utilizar o planisfério, e globo terrestre, para entender as coordenadas geográficas
e saber se localizar em qualquer ponto da superfície terrestre.
 conhecer os hemisférios, identificando onde se localiza todos os países e
continentes.
 Conhecer cada região brasileira, conhecendo sua cultura, relevo, vegetação,
hidrografia, e pontos turísticos mais importantes

Fundamentação Teórica
- De acordo com o currículo em movimento, (cartografia.)
- ALMEIDA, Rosangela Doin de. Do desenho ao mapa: iniciação cartográfica na
escola. 5 Ed, 2º reimpressão – São Paulo: contexto, 2014
- CALLAI, H Aprendendo a ler o mundo: A geografia nos anos iniciais do Ensino
Fundamental Cad, Cedes, campinas, vol. 25, n. 66 p. 227-247, maio/ agosto 2005.

Metodologia

Atividades e Materiais produzidos
 Vídeos referente ao tema
 Teatro referente ao tema
 Jogos educativos na sala de informática.
 Fazer trabalhos em grupo para uma maior interação dos alunos
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 Confecção mapas das mais diferentes representações para colar nas salas de aula
e nos murais.
 Fazer maquetes deixando o aluno ter a liberdade para criar representações da sua
escola comunidade ou qualquer lugar que desejar.
 Organizar material pedagógico para o bom andamento da Unidade de Ensino.
 Utilizar o planisfério, e globo terrestre, para entender as coordenadas geográficas
e saber se localizar em qualquer ponto da superfície terrestre.
 Conhecer os hemisférios, identificando onde se localiza todos os países e
continentes.
 Conhecer cada região brasileira, conhecendo sua cultura, relevo, vegetação,
hidrografia, e pontos turísticos mais importantes

Público Alvo:
Alunos do Ensino Fundamental anos finais do PROEITI
Responsáveis
Professor Romilson

Cronograma
Ao longo do ano letivo de 2020

Avaliação
Os alunos serão avaliados durante todo processo, ao longo de cada bimestre,
observando-se o desempenho nas atividades propostas.

12.9 TEMA DO PROJETO: Aprendizagem através da Recreação e Jogos.
PROFESSORA: Lucilene Aparecida Pereira
PÚBLICO ALVO: Alunos dos anos finais do Ensino Fundamental – CEF Buriti
Vermelho – Paranoá DF.
ESPAÇOS UTILIZADOS: Sala de aula; área externa da escola (pátio e
refeitório) e quadra de esportes.
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JUSTIFICATIVA
Ao pensarmos num projeto que permita aos adolescentes diversas atividades
que explorem e auxiliem ao máximo o universo lúdico contemplando os diferentes
aspectos de sua formação integral, observamos que os jogos podem influir na
construção do conhecimento por ser uma fonte de prazer e de descobertas que tem
muito a contribuir para o desenvolvimento físico, motor, psicossocial, afetivo e
cognitivo, além de reforçar os princípios do respeito e tolerância diante das diferenças.
Assim, através do referido projeto estaremos proporcionando que os alunos
experimentem o poder de explorar o mundo para compreendê-lo e expressá-lo por meio
de diferentes linguagens. Esta aprendizagem se dá pelas interações com outras pessoas,
possibilitando uma formação sociocultural e política no âmbito Educacional.
Dessa maneira, seguindo esses exemplos, a Recreação e Jogos serão utilizados
como recurso didático, e também, esse Projeto propõe ampliar o espaço de lazer e
enriquecimento cultural da escola, incentivando a formação crítica e apreciativa do
educando.
Por tudo isso, ressaltamos o grande valor indicativo da recreação e a importância
de se trabalhar com esse conteúdo na escola, de forma comprometida com a formação
física, intelectual, moral e social do aluno.
OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL: O referido projeto tem como principal objetivo
oportunizar que os alunos vivenciem experiências de forma lúdica que os desafiem a
olhar o outro e entendam seus limites, ao mesmo tempo que oportuniza uma experiência
de socialização mais dinâmica e divertida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Promover momentos de vivência lúdica e socialização.
-Favorecer o aprendizado de regras.
-Trabalhar o movimento e a expressão corporal.
-Aprimorar gestos e ritmos corporais.
-Estimular a descoberta dos limites do corpo.
-Sensibilizar para o convívio com os colegas.
- Ensinar os fundamentos das modalidades desportivos.
ATIVIDADES PORPOSTAS/ METODOLOGIA
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Ø Princípios gerais do esporte coletivo
Ø Desenvolvimento de habilidades nas diversas modalidades desportivas
- Manejo de bolas
- Arcos
- Bastões
- Cordas
-Jogos lúdicos, coletivos mistos
Ø Fundamentos de habilidades motoras específicas da modalidade escolhida
pelo professor.
-Noções básicas de regras.
Ø Saltos, corridas e arremessos.
Ø Posturas básicas
- Equilíbrio geral
-Movimentos diversificados
Ø Coordenação
-Visio motora
- Percepção Espaço-temporal
Ø Corridas
- Continua e intervalada
Ø Jogos de tabuleiro
-Dama
-Xadrez
Ø Fundamentos do basquetebol
Ø Fundamentos do futsal
Ø Fundamentos handebol
Ø Fundamentos do voleibol
Ø Tênis de mesa
Ø Brincadeiras de rua
ESPAÇOS FISICOS E MATERIAIS
- Quadra coberta
-Bolas
-Cordas
-Bastões
-Cones
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- Colchonetes
-jogos; Dama, xadrez, uno, dominó, varetas.
-Coletes
-Raquetes, redes e bolinhas de tênis e mesa
AVALIAÇÃO
Avaliar se todas as etapas foram cumpridas adequadamente:
A participação dos alunos foi interessada e respeitosa?
Nas vivências, as regras das apresentadas foram acatadas?
Houve adaptações às condições do grupo e do espaço?
Eles foram capazes de aprender (e criar) novas modalidades?
Como foi a diferença na participação de cada aluno frente aos desafios corporais
propostos?
Reavaliar para planejar as próximas atividades envolvendo maiores e menores
dificuldades.
Os alunos praticaram os movimentos exigidos com mais qualidade, incluindo
novas expressões corporais em seu repertório?
Elas aproveitaram as oportunidades de socialização para avançar em questões
como colaboração e competição?
Os alunos conseguiram seguir regras cada vez mais elaboradas na hora dos
jogos?
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL, Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes
ALLUÉ, Josep M. O grande livro dos jogos. [textos de Josep M. Allué; Ilustrações
Lluis Filella, Gloria Garcia; tradução Afonso Celso Gomes]. – Belo Horizonte: Editora
Leitura, 1998.
GONÇALVES, Maria Cristina. Aprendendo a Educação Física. Bolsa Nacional do
Livro. Vl II – Curitiba, 1999.
GDF, Secretaria de Educação. Orientações Curriculares – Ensino fundamental;
FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 2008.
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12.10

Projeto de Música “ APRENDER INGLÊS, CANTANDO” do Ensino

Fundamental CEF BURITI VERMELHO
RESPONSÁVEIS
Professores de Inglês: Raimundo Lobo e Maria de Fátima
1 - APRESENTAÇÃO
A vivência musical dentro da escola possibilita o trabalho das emoções o
desenvolvimento da sensibilidade, a percepção auditiva a sociabilidade, entre tantas
outras coisas. Além disso a música faz parte do dia a dia dos adolescentes se
manifestando de diferentes maneiras, em ritos, festas e celebrações das mais diversas.
Desde de cedo vivenciamos muitas experiências ouvindo e cantando com os
mais diversos fins. Dessa forma a música tem um papel primordial como forma de lazer
e socialização das pessoas. Além disso a música desempenha uma função relevante na
formação cultural dos alunos servindo para o aprimoramento do aprendizado.
2 – OBJETIVOS
2.1 - OBJETIVO GERAL
O projeto tem como objetivo promover a escola como espaço de educação
integral da comunidade onde faz parte por meio do contato com a linguagem artísticomusical visando a formação do cidadão capaz de contribuir ativamente com as
mudanças socioculturais necessárias para a construção da vida em sociedade
contribuindo assim para o exercício da cidadania.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Desenvolver a percepção auditiva e a memória musical.
- Possibilitar que os alunos aprendam a utilizar a voz como meio de expressão e
comunicação musical.
- Conhecer usos e funções da música produzida em diferentes épocas.
- Conhecer e adotar atitudes de respeito diante da variedade de manifestações
musicais do Brasil e do mundo.
- Criar oportunidade de cultura e lazer para os estudantes afim de diminuir seu
tempo ocioso.
- Criar vínculo entre a escola e o gosto musical dos alunos tais como as veiculadas
pela mídia.
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- Estimular a pesquisa, exploração, composição e interpretação de músicas de
diversos estilos e gêneros musicais.
3 - JUSTIFICATIVA
O projeto surgiu a partir da necessidade de oferecer aos alunos uma atividade
que vá além do currículo no âmbito de aula explicativa. Assim a proposta serve para
desenvolver a autoestima e valorizar os dons apresentados para a musicalização e
contribuir para melhoria da disciplina dos alunos.
Contudo o projeto espera que a música irradie da escola para dentro da casa de
cada aluno e assim para o dia a dia de nossa comunidade de modo geral favorecendo
entre outras coisas para a formação acadêmica e cultura do aluno.
4 - METODOLOGIA
- Papéis variados.
-Quadro branco pincel e apagador.
- Aparelho de data show computador portátil.
- Equipamento de som, com caixas e microfone.
Aparelho de DVD e televisor tela plana.
5 - PÚBLICO ALVO
Alunos das séries finais do ensino fundamental 6º, 7º, 8º e 9º anos do Centro de
Ensino Fundamental Buriti.
6 - AVALIAÇÃO
Na fase de implantação será verificada a aceitação do projeto pelo público alvo,
durante a realização as metas serão observadas de forma contínua verificando-se assim
o cumprimento dos objetivos propostos. Os alunos serão observados durante todo o
projeto através do interesse, realização e participação nas atividades orais, escritas e
práticas.
7 – ATIVIDADES QUE SERÃO MINISTRADAS EM SALA DE AULA
- A mais usada é preencher lacunas com palavras retiradas da letra. Pode-se dar ou
não as palavras que faltam.
- Misturar estrofes para colocarem em ordem enquanto ouvem. Mudar a estrofe
inteira de posição com outra estrofe.
- Entregar os versos de uma música para um grupo e eles deverão colocar os
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versos em ordem enquanto ouvem. Nesse caso os versos são recortados. Eles montam
como se fosse um quebra-cabeças.
- Misturar os versos para colocarem em ordem enquanto ouvem. Nesse caso
coloca-se parênteses diante dos versos.
- Fazer cartões com palavras que estão na música e que não estão. Espalhar pelo
chão. Dividir a turma em grupos. Chamar um representante de cada grupo. Tocar a
música. O grupo que pegar mais palavras certas ganha.
- Descobrir a música que está tocando ao passar a parte em que fala o nome da
música.
- Traduzir a música ou parte dela.
- Partindo da tradução, com vocabulário dado, reescrever a música em inglês.
- Passar algum clipe e trabalhar tanto a letra da música, quanto com as cenas do
clipe.
- Dar uma música e pedir para os grupos apresentarem de forma criativa: podem
fazer dramatização, dança, ‘cover’, cartazes. Entregar a música em inglês e traduzida
em Português.
- Dar uma música que estiver tocando nas rádios e aproveitar os alunos que tocam
violão e outros instrumentos para cantar a música ao vivo.
- Completar as lacunas da música primeiro da maneira que eles entenderem, da
maneira como são faladas, depois trabalhar a grafia correta dessas palavras.
- Dividir a turma em equipes, distribuir a cada aluno uma tira de papel contendo
uma palavra ou expressão que apareça na música. Pedir a todos que fiquem de pé e
toque a música. Ao ouvir sua palavra na música o aluno deverá sentar. O grupo que
sentar todo primeiro ganha.
- Levar músicas que tenham versão em português e comparar a tradução da
original com a versão.
- Selecionar um trecho de uma música. Embaralhar as palavras de sentenças
completas. Pedir para o aluno reescrever as sentenças. Passar a música só para
conferência ou tocar a música e ir parando de verso em verso trabalhando o ‘listening’,
enquanto o aluno fixa a ordem correta das palavras.
- Substituir palavras por figuras e pedir para o aluno procurar no dicionário a
palavra correspondente.
- Jogar Bingo. Escolher uma música grande e lenta, e principalmente de boa
dicção. Passar no quadro 30 palavras ou expressões que estiverem na letra da música.
Entregar uma cartela de bingo de 5 x 5. Pedir ao aluno que complete sua cartela
escolhendo uma palavra para cada espaço entre as palavras dadas no quadro. Colocar a
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música. À medida que a música é tocada o aluno deve marcar a palavra que foi cantada
e que estiver na sua cartela. O primeiro que completar a cartela ganha.
- Trabalhar tempos verbais. Selecionar uma música, retirar os verbos e pedir que
os alunos completem os espaços com o passado do verbo dado.
- Repartir pedaços da música, colar pelas paredes da sala e dividir a sala em dois
grupos. Ir tocando a música frase por frase. Cada vez que parar os alunos deverão pegar
a frase correta e levar até o quadro.
- Repartir a música em frases. Dar uma frase pra cada aluno e à medida que a
música toca, o aluno que está com aquele pedaço levanta e cola a frase no quadro.
- Corrigir palavras escritas erradas na música. Escrever uma palavra errada em
cada verso de uma estrofe, por exemplo. Ao tocar a música o aluno deverá escrever
corretamente a palavra.
- Pôr uma palavra a mais no verso ou em vários versos e pedir para o aluno riscar a
palavra que não foi cantada.
- Escrever uma frase sem espaços entre as palavras e pedir para os alunos
reescreverem a frase separando as palavras.
- Retirar frases das músicas e escrevê-las em tiras de papel. Cortar em 3 partes e as
distribuir aleatoriamente aos alunos. Tocar a música. Cada aluno terá que procurar os
outros dois para formar a música.

12.11 Projeto Ler e Escrever - Prática de Redação
Professora: Valquíria José Ribeiro da Silva
1. INTRODUÇÃO
Na análise de Regina Lúcia Péret (2010), o processo de formação acadêmica
requer do estudante habilidades práticas no uso da língua. A difusão de conhecimentos e
de informações é feita por meio de gêneros, orais ou escritos, como aulas, seminários,
palestras e congressos, predominantemente na variedade padrão da língua portuguesa.
Para ingressar nesse ambiente, é preciso que se comprove domínio do idioma e
capacidade de compreensão textual e produção escrita.
Dessa maneira, é indubitável a importância da leitura e da prática escrita para
estudantes do Ensino Fundamental, principalmente aqueles do 9° ano, ingressantes do
Ensino Médio, para que futuramente tenham pré-requisito ao ingressarem no Ensino
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Superior.
2. JUSTIFICATIVA
É de conhecimento comum que todos necessitam do meio de comunicação em forma de
escrita e desde muito cedo essa prática começa a ser desenvolvida. Com o passar dos
anos ocorre o aprimoramento do modo de escrever, tanto na ortografia como na
concordância (coerência e coesão), e percebe-se que a cobrança em vestibulares e
exames como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) também aumentam. Dessa
forma, percebe-se a necessidade de antecipar o desenvolvimento da Prática de Redação
para o Ensino Fundamental, para que os mesmos cheguem ao Ensino Médio um tanto
mais preparados e habituados à escrita.
3.

OBJETIVOS:

3.1 GERAL
Aprimorar o hábito da escrita nos alunos do Ensino Fundamental do 9° ano,
despertando-lhes o desenvolvimento das produções textuais.
3.2 ESPECÍFICOS
- Antecipar o desenvolvimento das produções textuais;
- Proporcionar o hábito de escrever e reescrever os textos;
- Aprimorar o modo da escrita;
- Preparar o aluno do Ensino Fundamental do 9° ano, para as práticas de redação
que serão propostas no Ensino Médio;
- Facilitar o trabalho do professor do Ensino Médio ao receber os alunos já
habituados à escrita.
4. METODOLOGIA
O presente projeto terá por metodologia uma divisão de gêneros textuais
argumentativos, voltados para os alunos do 9° ano do Centro de Ensino Fundamental
Buriti Vermelho. Tem como intenção, pensar em qual maneira será mais fácil e
proveitoso para o aluno começar a relacionar o modo de escrever com as produções que
o mesmo fará ao ingressar no Ensino Médio.
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A divisão será disposta da seguinte maneira:
- 9º Ano do Ensino Fundamental:
 Crônica argumentativa (Esse texto partilha da liberdade geral da crônica
narrativa e tem em comum com esse uma motivação do cotidiano).
 Resenha crítica (O texto consiste em um resumo comentado e opinativo sobre
dada obra ou trecho de obra).
 Dissertação (Introdução: A introdução deve apresentar de maneira clara o
assunto que será tratado e delimitar as questões, referentes ao assunto, que serão
abordadas. Neste momento pode-se formular uma tese, que deverá ser discutida e
provada no texto, propor uma pergunta, cuja resposta deverá constar no
desenvolvimento e explicitada na conclusão. Desenvolvimento: É a parte do texto em
que as ideias, pontos de vista, conceitos, informações de que dispõe serão
desenvolvidas; desenroladas e avaliadas progressivamente. Conclusão: É o momento
final do texto, este deverá apresentar um resumo forte de tudo o que já foi dito. A
conclusão deve expor uma avaliação final do assunto discutido).
 Artigo de opinião (O texto deve se adequar ao perfil do público. Assim, suas
marcas de formalidade ou informalidade dependerão disso. No geral, sua estrutura é
menos rígida e costuma se admitir tom pessoal).
 Editorial (Expressa a opinião de certa publicação, falando, portanto em nome
coletivo. Sua linguagem tende a ser formal, embora acompanhe a expectativa do público
leitor).
 Carta

Argumentativa

(Gênero

discursivo

que mistura

duas

estruturas fundamentais: a forma de carta, também conhecida como epístola e
a tipologia argumentativa. Via de regra, esse tipo de texto visa a defender um ponto
de vista de um remetente para um destinatário).
Sobre cada um dos gêneros argumentativos, os alunos terão aulas expositivas na
disciplina de Língua Portuguesa e como prática escreverão seus textos com o tema
proposto pelo professor.
Ao todo cada aluno fará, até 4 (quatro) práticas de redação por bimestre,
totalizando um valor de 100 (cem) a ser somado, e dividido pela quantidade de
avaliações, fechando assim sua média bimestral. Sendo que, até 30% desse total poderá
fazer parte da nota na disciplina de Língua Portuguesa, conforme acordo préestabelecido com o professor.
A avaliação será realizada de modo que, em cada prática de redação elaborada
pelo aluno, o professor de Língua Portuguesa irá avaliar a característica que o gênero
literário deve seguir, a ortografia, divisão de parágrafos, estética da escrita, o tema a ser
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descrito, a coerência e coesão que deve haver para que o texto tenha sentido e o
conjunto em um todo que possa garantir o bom desenvolvimento textual do aluno. E
justamente para garantir esse desenvolvimento textual, a prática de redação deverá ser
reescrita e devolvida ao professor, a fim de garantir que o aluno observe e atente-se aos
descuidos cometidos.
5.

REFERENCIAL TEÓRICO

Aprender a ler e a escrever é fundamental para que os demais aprendizados
acadêmicos ocorram. Essa importância não se refere apenas ao domínio do código
alfabético e ortográfico, mas também às muitas capacidades e conexões cognitivolinguísticas de vários níveis, envolvidas no aprendizado e uso da leitura e da escrita
(BIGARELLI e ÁVILA 2010).
A elaboração de um texto coerente requer outros recursos linguísticos,
metalinguísticos e comunicativos. É necessário competência para utilizar elementos
lexicais, semânticos e gramaticais de modo a permitir a produção de conteúdos
organizados, segundo uma rede de cadeias causais que possam expressar com eficácia a
intenção de quem escreve. Para isso, é preciso que os textos sejam escritos para atingir
objetivos pré-estabelecidos, que cumpram diferentes funções de comunicação e de
relações interpessoais, sociais, educacionais, institucionais, governamentais, entre outras
(BIGARELLI e ÁVILA 2010).
No Brasil, os concursos vestibulares são instrumentos voltados para a seleção de
candidatos que demonstrem ter conhecimentos linguísticos e textuais que lhes permitam
interpretar e produzir textos da esfera acadêmica. Assim, espera-se que nesse exame, a
avaliação nas provas de Língua Portuguesa e de Redação coloque em evidência os
conhecimentos necessários para a admissão dos candidatos nos cursos de graduação
(PÉRET 2010).
6.

RESULTADOS ESPERADOS

Com o presente projeto, espera-se que os alunos do 9° ano do Centro de Ensino
Fundamental Buriti Vermelho aprendam a ler, interpretar e redigir textos coesos e
coerentes, visando um melhor aproveitamento no Ensino Médio, e consequentemente,
um desempenho satisfatório na realização de redações para vestibulares, na tentativa de
ingresso em um Ensino Superior de qualidade.
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12.12 PROJETO JOGOS INTERCLASSES (EDUCAÇÃO FÍSICA, CID E
DEMAIS DICISPLINAS)

A. INTRODUÇÃO
O esporte vem adquirindo espaço e importância cada vez maiores na sociedade.
Verificando esse espaço ocupado pelo mesmo nas mídias. Numa concepção mais
abrangente podemos dizer que o esporte se tornou um estilo de vida de crianças, jovens,
adultos e idosos, enquanto componente pedagógico, recreativo, saúde, profissionalismo
e rendimento.
As modalidades a serem trabalhadas nesse projeto são: Futsal, Voleibol,
Queimada e Xadrez.

B. JUSTIFICATIVA
É nessa perspectiva do esporte enquanto ferramenta de inclusão e prática física
de relevância social que o INTER-CLASSES BURITI VERMELHO 2020 vem
possibilitar o encontro ente os alunos da Ce Buriti Vermelho, todos sendo envolvidos
pelo espírito de participação e competição esportiva criando um ambiente de disputa
sadia, primando pela qualidade de ensino e possibilitando eventos esportivos, culturais,
sociais e outros, visando o princípio da diversidade educacional.
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C. OBJETIVOS
Objetivo Geral:
Congregar a comunidade escolar num evento esportivo como estímulo a prática
esportiva e participação em atividades escolares diversificada.
Objetivos Específicos:
- Diversificar as atividades escolares com vista ao desenvolvimento social,
cognitivo, motor e psicológico dos alunos.

- Incluir e estimular a prática esportiva na comunidade escolar.
- Fortalecer os laços afetivos entre os pares.
- Identificar possíveis talentos esportivos para a formação das seleções escolares
e participação em competições de rendimento.
- Reforçar a adoção de valores e condutas éticas.

D. PÚBLICO ALVO

Alunos da Escola Classe Buriti Vermelho do 6º ao 9º ano (Ensino Fundamental
séries finais).
E. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os Jogos Interclasses Buriti Vermelho 2020 serão divulgados por toda
comunidade escolar da Escola Classe Buriti Vermelho. O planejamento e execução dos
Jogos serão efetuados pelo professor de Educação Física da escola.
Todas as informações, procedimentos, critérios, modalidades esportivas,
alunos/atletas, comportamento entre outros, estarão regulamentados pelo regulamento
da competição que estará a disposição dos representantes de sala.
Os Jogos serão realizados na quadra esportiva e pátio da escola e as Premiações
serão feita aos vencedores logo após os resultados finais.
F. CRONOGRAMA

Os Jogos serão realizados no período de 02 a 06 de junho de 2020.
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G. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS
Financeiro
 Medalhas

 Bolas e redes de futsal

 Bolas e redes de Voleibol

 Bolas para Queimada

 Tabuleiros de Xadrez
Humanos


 Coordenador e Professor de Educação Física




Alunos
Professores da Escola (apoio)

H. AVALIAÇÃO
A avaliação será por meio da observação dos alunos em relação ao
envolvimento, disciplina e desenvolvimento na participação dos jogos inter-classes da
escola CEF Buriti Vermelho.

12.13 PROJETO SEMANA DISTRITAL DE CONSCIENTIZAÇÃO
E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA AOS ALUNOS COM
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAL

OBJETIVO GERAL:
- Promover uma cultura de convivência com as diferenças e as exigências legais
da Educação Inclusiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Contribuir no suporte técnico pedagógico aos docentes em assuntos referentes
à Educação Inclusiva;
- Aprofundar e ampliar a abordagem da inclusão;
- Construir reflexões que ressignifiquem o manejo com as diferenças;
JUSTIFICATIVA:
As práticas educativas vêm sendo aprimoradas a cada dia, para que se possa
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acompanhar o desenvolvimento do aluno envolvido no processo de ensino
aprendizagem. Os fatores que influenciam nas mudanças das práticas já existentes são
fatores sociais, culturais, econômicos entre outros. Porém, os que mais são observados
são os fatores socioculturais, pois é a partir da vivência dos alunos e do seu contexto
social que poderemos elaborar atividades pedagógicas que venham ao encontro das
necessidades e particularidades dos nossos alunos.
As mudanças e adaptações das práticas educativas existentes são fundamentais
para um bom desenvolvimento do trabalho, pois conhecer e tentar entender o mundo no
qual o aluno está inserido é o primeiro passo a ser desenvolvido. Proporcionar
atividades interessantes que cativem a curiosidade do aluno é essencial.
Portanto, são atividades concretas e bem fundamentadas que poderão guiar o
professor a desenvolver as capacidades de seus alunos, a partir de uma nova perspectiva
em relação ao aluno e as suas diferenças. Isso também fará com que ele venha a ter um
melhor desenvolvimento, respeitando suas características e especificidades e o seu
tempo de aprendizado.
Com isso, podemos perceber a importância da ressignificação das práticas
educativas para inclusão de todos. O professor deve manter-se em constante atualização
para que possa acolher as diversas realidades que chegam à escola, podendo assim
adaptar atividades , avaliações de acordo com as especificidades dos alunos e inclui-los
na turma de forma que sejam respeitados de acordo com suas diferenças e acolhidos.
Preparando essa turma para que saiba lidar com as diferenças, sem preconceito ou
qualquer tipo de exclusão.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Que seja desenvolvido um novo olhar e uma nova postura em relação aos alunos
com necessidades especiais.
AÇÕES PREVISTAS:
- Formação continuada do corpo docente sobre transtornos e síndromes e como
trabalhar em sala de aula com essas dificuldades;
- Discussão sobre o tema bullying utilizando filmes e vídeos que tratam sobre o
tema.
- Discussão em sala de aula sobre o respeito às diferenças utilizando textos,
músicas e filmes.
- Palestras dadas por pessoas que tem algum tipo de deficiência e tem uma história
de superação para contar.
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- Todas as atividades estão previstas para a Semana Distrital de Conscientização e
Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais
e continuando no decorrer do ano letivo nas datas previstas abaixo em calendário
escolar;
-Dia da Consciência Negra
-Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência
- Semana de Educação para a Vida
12.14 PROJETO: NOSSA ESCOLA CONTRA A DENGUE
Introdução
A Dengue é uma doença infecciosa transmitida pela picada da fêmea do
mosquito AEDS AEGYPTI, que cresce assustadoramente causando um grande surto,
preocupando os órgãos públicos. Os principais sintomas são: febre, dores de cabeça,
dores atrás dos olhos, e nas articulações. Segundo a Secretaria de Saúde, a Dengue é
considerada um dos maiores problemas em nossa comunidade. A fêmea do mosquito é
exigente gosta de água parada e limpa para se reproduzir, qualquer lugar pode virar um
criadouro como: pneus, garrafas vazias, caixas d`água destampadas, entulhos nos
quintais, calhas, reservatórios de geladeira, tampinhas e outros.
Justificativa
Este projeto surgiu da necessidade de mobilizara comunidade para a prevenção
e combate a Dengue. É preciso sensibilizar os alunos e a comunidade para que os
mesmos se mobilizem sobre os cuidados que deve ter para evitar o crescimento de foco
do mosquito. Auxiliando para a melhoria da comunidade escolar.
Objetivo Geral
Refletir sobre as necessidades das medidas preventivas contra a proliferação do
mosquito da dengue para o bem estar social, valorizando a saúde e os meus da
conservação da mesma.
Objetivos Específicos
 Identificar o mosquito transmissor do Aedes Aegypti;
Sensibilizar a população sobre a contribuição de cada um na prevenção da
dengue;
 Fortalecer e ampliar a coleta seletiva do lixo;
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 Eliminar possíveis criadouros;
 Fornecer informações sobre a dengue, febre chikungunya e zica vírus a toda
 Despertar no aluno o espírito combativo frente ao problema da dengue.
Desenvolvimento
O desenvolvimento do projeto ocorreu a partir de atividades interdisciplinares,
onde os professores se mobilizaram através de conteúdos que tem como foco o combate
a propagação do mosquito da dengue tanto no ambiente escolar como fora dele.
Atividades desenvolvidas
 Música com tema relacionado à dengue...;
 Exposição e explicação de placas informativas;
 Apresentação de poemas e parodias;
 Apresentação de pesquisas realisadas pelos alunos sobre o tema;
 Textos informativos sobre a dengue;
 Cartazes informativos;
 Recolhimento de garrafas pets e pneus na comunidade para reutilizar na
escola;
 Reutilização de garrafas pets para o jardim suspenso;
 Reutilização de pneus para o jardim;

Avaliação
A avaliação do projeto será um processo continuo desde o início, até a
culminância final.
Considerações finais
Durante sua execução o projeto: nossa escola contra a dengue proporcionou
conhecimento que contribuiu para a sensibilização dos alunos e da comunidade na qual
estão inseridos sobre como deve ser feito o combate contra a proliferação do mosquito
evitando assim as doenças transmitidas pelo mesmo.

12.15 PROJETO: LER É CRESCER - SALA DE LEITURA

RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
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Professora Fausta Vera Lucia Pires de Melo

PROJETO: LER É CRESCER

Justificativa
Considerando a realidade atual, onde cada vez mais as pessoas vêm se afastando
do hábito da leitura, priorizando o uso de computadores, celulares, TV's além do acesso
restrito a leitura no núcleo familiar, resultam em pouco interesse para a leitura.
Em conseqüência disso, diversos problemas podem ser observados no ambiente
escolar: vocabulário precário, reduzido e informal, dificuldade de compreensão, erros
ortográficos, entre outros.
A escola tem a responsabilidade de fomentar a leitura e a cultura, preparando os
alunos para serem cidadão críticos e criativos. Nesse sentido, a Sala de Leitura tem
papel fundamental como instrumento de apoio às atividades escolares e incentivadora
da prática da leitura, não apenas uma leitura didática, mas também da leitura prazerosa.
É um centro de informação e um local de convivência, que possibilita aos alunos
estarem juntos, quer para o trabalho, quer para a discussão de temas e para o ato
prazeroso de ler.
Objetivo Geral
O presente projeto tem por foco a criação de um espaço de apoio à
aprendizagem nas diversas áreas de conhecimento com o objetivo de propiciar à
comunidade escolar o acesso ao acervo da Sala de Leitura, ampliando o seu universo
literário e proporcionando o desenvolvimento do hábito da leitura.
Objetivos Específicos
 Promover um ambiente organizado, decorado e sonorizado que proporcione uma
leitura agradável;
 Desenvolver hábitos de organização e conservação da Sala de Leitura;
 Promover ações de incentivo à leitura;
 Emprestar o livro escolhido pelo aluno, conforme a faixa etária, para leitura in
loco e/ou na escola ou fora dela;
 Fazer o levantamento do total de livros lidos;
 Ajudar na organização da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca prevista no
calendário anual conforme decreto nº 84631/1980 e outros eventos relacionados à
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leitura;
 Prestar suporte aos professores na realização de atividades pedagógicas.
Metodologia
O projeto se inicia com a reorganização do espaço, otimização do mobiliário e
acervo:
 Organização do acervo já existente e aquisição de novos livros em feiras e
bienais;
 Classificação e identificação dos livros nas estantes, de acordo com a faixa
etária, visando facilitar o acesso dos alunos;
 Estruturação de mesas e cadeiras de modo a facilitar a realização das atividades
de pesquisa e leitura de acordo com a necessidade dos professores;
 Elaboração de um cartaz apresentando as normas de conduta a serem observadas
dentro da sala de leitura e normas de conservação dos livros;
 Criação de um ambiente tranquilo e acolhedor, por meio de música ambiente e
decoração do espaço, propiciando uma leitura concentrada e produtiva;
 Organização do horário de trabalho das turmas na Sala de Leitura.
 O funcionamento da sala de leitura terá como base o acesso da comunidade
escolar aos livros e a promoção de atividades voltadas ao incentivo a leitura:
 Distribuição e recolhimento dos livros didáticos no início e no final do ano
letivo;
 Controle do empréstimo de livros para leitura in loco e/ou na escola ou fora dela;
 Controle de devolução dos livros;
 Premiação dos alunos que mais utilizaram a sala de leitura em determinado
período;
 Confecção da árvore de poesia e de murais temáticos ou outros projetos de
incentivo à leitura;
 Participação nos projetos relacionados à Semana Nacional do Livro e da
Biblioteca.
As atividades realizadas na Sala de Leitura serão definidas pelo professor da
classe e contará com o Suporte Técnico Pedagógico na preparação do ambiente e dos
materiais a serem utilizados e no auxílio ao desenvolvimento da atividade proposta:
 Registro das atividades realizadas pelos professores regentes na Sala de Leitura
(Data, Professor, turma, nº de alunos etc);
 Orientação do professor e alunos na localização dos livros que serão utilizados
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por eles.
Cronograma
AÇÃO
Distribuição e

PERIODICIDADE

HORAS DIÁRIAS

Anual

recolhimento dos livros

-

didáticos
Empréstimo e

Segunda à sexta

recolhimento dos livros à

De 7:30h às 12:30h e de
13:30h às 16:30h.

comunidade escolar
Suporte pedagógico aos

Segunda à sexta

professores.
Premiação dos alunos
que fizeram uso da sala de
leitura

13 - ANEXOS

De 7:30h às 12:30h e de
13:30h às 16:30h.

Bimestral
-
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Projeto Consciência Negra 2019
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Projeto Rock and Roll (Língua Inglesa- 6º A)
Feira Cultural e Científica 2019
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Projeto Arte com Bambu (9º A e B)
Feira Cultural e Científica 2019
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111

Projeto Sustentabilidade (8º ano)
Feira Cultural e Científica 2019

112

Projeto Viagem à Marte e Planetário (8º anos)
Feira Cultural e Científica 2019
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