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1.

APRESENTAÇÃO

O Projeto Político Pedagógico 2020/2021 do Colégio Cívico Militar Centro
Educacional 03 de Sobradinho foi elaborado contando com a participação dos
segmentos que compõem a Comunidade Escolar desta Instituição representados
pela Direção Pedagógica, Conselho Escolar, Professores, Coordenadores,
Orientadores Pedagógicos, Supervisores, Auxiliares de Educação, Equipe da
Biblioteca, Secretaria Escolar e de maneira virtual pelos Estudantes,
pais/responsáveis no intuito de buscar uma escola humana e transformadora.
Este PPP é dinâmico e foi planejado para o biênio (2020 - 2021) que ocorreria de
maneira presencial, mas precisou ser aprimorado como forma de atender as
demandas do ensino remoto ocasionados pela pandemia SARS-CoV2 19. Isso se
fez necessário para continuar correspondendo à credibilidade que possui junto à
Comunidade Escolar, Coordenação Regional de Ensino e Secretaria de Educação,
bem como atendendo às necessidades das questões que surgiram ao longo do
referido período.
O PPP estava composto por diversos projetos desenvolvidos no âmbito escolar.
Dentre eles destacavam-se: Projeto de Leitura e Produção Textual, Projeto Musical,
de Iniciação Científica, e relacionados às olimpíadas de Matemática, Língua
Portuguesa e de Física, que precisaram ser ajustados em virtude do atual momento
da saúde mundial.
Para tanto utilizamos de recursos virtuais, questionários em formatos de
formulário via WhatsApp para levantamento de dados dos estudantes e suas
famílias. Cabe destacar que no âmbito de aproximadamente 1700 alunos
matriculados, obtivemos respostas de 180 famílias participando de nosso
Questionário Socioeconômico, o que nos ajudou a traçar minimamente um perfil das
famílias e recursos educacionais utilizados durante a pandemia
Com relação aos docentes, tiveram efetiva participação nos questionários e
discursões acerca do momento e das ações para a condução pedagógica diante do
novo cenário que surgiu.

2.

HISTÓRICO

2.1

Constituição Histórica

O Centro Educacional 03 de Sobradinho, situado a Quadra 05, área especial 05,
desta Região Administrativa, foi inaugurado em 22 de março de 1973, com o nome
de Centro de Ensino 02 de Sobradinho, para atender crianças das séries iniciais do
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Ensino Fundamental (1ª a 4ª series). A partir de 1988, sua denominação foi alterada
para Centro de Ensino de 1º Grau nº 2 de Sobradinho, ampliando seu atendimento
para crianças e adolescentes da educação básica de 1ª a 8ª séries.
Em 19 de abril de 1996, foi transformado em Centro Educacional 03 de
Sobradinho, oferecendo as modalidades de ensino médio profissionalizante e ensino
fundamental de 1ª a 8ª séries. Com o aumento da demanda escolar houve uma
ampliação das instalações físicas, tendo sido reformada e ampliada em janeiro de
1998.
Em 2019, de acordo com a Portaria Conjunta n°01, de 31 de janeiro de 2019, do
Governo do Distrito Federal (Apêndice E), publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal – DODF Nº 23, de 1 de fevereiro de 2019, foi implementado o Projeto Piloto
Escola de Gestão Compartilhada, transforma o Centro Educacional 03 de
Sobradinho em Colégio da Polícia Militar do Distrito Federal - CPMDF CED 03 de
Sobradinho.
O Projeto Piloto da Escola de Gestão Compartilhada se dá através da participação
da Secretaria de Estado de Segurança Pública, por intermédio da Polícia Militar do
Distrito Federal - PMDF, na Gestão Administrativa e Disciplinar da Unidade de
Ensino, enquanto a Secretaria de Estado de Educação mantém a Gestão
Pedagógica.
Posteriormente foi editada a Portaria Conjunta SSPDF/SEEDF Nº 09, de 12 de
setembro de 2019, publicada no DODF Nº 207, de 30 de outubro de 2019 (Apêndice
F), que dispõe sobre a implementação do Projeto Escolas de Gestão Compartilhada,
transformando o Colégio da Polícia Militar do Distrito Federal – CPMDF CED 03 de
Sobradinho em Colégio Cívico-Militar do Distrito Federal – CCMDF CED 03 de
Sobradinho. (Art. 8º, §1º e 2º, Portaria Conjunta 09/2019).

2.2

Caracterização Física

Atualmente, a Escola atende cerca de 1.700 estudantes nas seguintes
modalidades: Ensino Especial; Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
O CCMDF - Centro Educacional 03 conta com vinte e cinco (25) Salas de Aula, todas
com equipamentos de projeção, Biblioteca, com acervo de aproximadamente sete
mil livros (7000) livros, dois (2) Sanitários Masculinos e dois (2) Femininos destinados
aos estudantes, Secretaria, Mecanografia, Salas destinadas a utilização por parte:
da Coordenação Pedagógica, da Turma de Ensino Especial, da Supervisão
Administrativa, da Supervisão Pedagógica, da Equipe Gestora Disciplinar, da
Direção Pedagógica, dos Professores, uma (1) pequena Copa, dois (2) Sanitários
para Professores (MASC/FEM), uma (1) Sala para Orientação Educacional, uma (1)
Sala para o Atendimento Especializado/Sala de Recursos, dois (2) Sanitários para
os Servidores da Carreira Assistência à Educação - CAE, um(1) Sanitário adaptado
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para Estudantes com Necessidades Especiais - ANEE; um (1) Refeitório, uma (1)
Cozinha, um (1) Depósito para acondicionamento da merenda escolar e três (3)
Quadras Poliesportivas para a prática de Educação Física, sendo que somente uma
encontra-se coberta. Dispomos de um Pátio coberto onde inúmeras apresentações
culturais são realizadas pelos Estudantes, mas ainda carecemos de um Auditório e
de um refeitório maior.

2.3

Dados de Identificação da Instituição

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO SOBRADINHO
Nome: Colégio Cívico-Militar do Distrito Federal Centro Educacional 03 deSobradinho
Endereço: Quadra 05, Área Especial nº 5 CEP: 73.031-574 Sobradinho/DF
Telefones: 3901-3780 e 3387-5146
E-mail: ced3.sobradinhodf@gmail.com
Equipe Gestora Pedagógica:
Diretor: Prof. Geraldo Ramos Calado
Vice-Diretora: Prof.ª Renata Luci de Campos
Chefe de Secretaria: Téc. GE Ap. Adm. Irenilda Soares Aguiar
Supervisoras Pedagógicas: Prof.ª Eliane Elisa Silva
Prof.ª Edenir José dos Santos
Supervisor Administrativo: Téc. GE Ap. Adm. Tarcísio Mota Rodrigues
Coordenadores:
Prof.ª Andréia Martins da Silva
Prof.ª Andréia Paiva Salazar de SouzaProf.
Damião de Almeida Juvito
Prof. Eraldo Jair Gonçalves Dias

Equipe Gestora Disciplinar: 1º Ten QOPM Marcos Richard Condi1°
Ten QQPMA Huadson Fabrício Beserra Texeira
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2.4

Atos de Regulação da Instituição Educacional

A Portaria Conjunta nº 01, de 31 de janeiro de 2019, instituiu o projeto-piloto no
Distrito Federal, sendo a base legal para a implementação do modelo nas quatro
escolas escolhidas. Esta foi a primeira portaria publicada sobre o projeto de Gestão
Compartilhada.
A Portaria Conjunta nº 11, de 23 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial
do DF de 30 de outubro de 2019 aprovou os seguintes documentos:
⇒ Manual do aluno
⇒ Regimento Escolar dos CCMDF
⇒ Regulamento Disciplinar
⇒ Regulamento básico de uniformes
⇒ Plano Operacional
⇒ Manual das Escolas Cívico-Militares

Todas as normas foram criadas por um Grupo de Trabalho formado pela
Secretaria de Educação e de Segurança Pública. Os documentos foram finalizados
em abril de 2019 e revisadas em outubro de 2019 pelas duas pastas.
Já a Portaria nº 09 de 12 de setembro de 2019, também publicada no Diário
Oficial do DF de 30 de outubro de 2019, dispõe sobre a implementação do projeto
com a criação de um Comitê Gestor, o qual realizará a gestão estratégica dos
Colégios Cívico-Militares do Distrito Federal (CCMDF).
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3.

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

O Colégio Cívico-Militar Centro Educacional 03 atualmente atende um número
significativo de estudantes oriundos não apenas das quadras residenciais próximas
à escola, mas também de diversas localidades como Sobradinho 2, condomínios,
área rural (Fercal, Queima Lençol, Rua do Mato, etc.) definindo a diversidade de
nossa Comunidade Escolar. Foi realizado, no período de março a junho/2021, um
Questionário Socioeconômico cujos indicadores norteiam o presente planejamento.
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3.1 Aspectos da busca ativa
A Busca Ativa Escolar em crises e emergências visa apoiar o Estado na garantia
do direito à educação de cada criança e cada adolescente em situações de
calamidade pública e emergências, tais como pandemias – a exemplo da causada
pela Covid-19, desastres naturais e outras.
A condição de vulnerabilidade socioeconômica de muitas famílias pode ser
agravada com essas situações, o que pode levar a um aumento dos índices de
abandono e evasão escolares. Por isso, é necessário que, nesses momentos de
crise, essa forma de atuação por parte da escola esteja mais do que nunca alerta,
fortalecida e atuante para que todas os estudantes tenham seus direitos
integralmente garantidos, sobretudo o direito à educação.
Ao final de cada bimestre a Direção Pedagógica e Disciplinar da escola irá tentar
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localizar os discentes que não estão acessando a Plataforma Escola em Casa DF,
como também aqueles que não realizam as atividades com a frequência necessária,
a busca será por telefone, WhatsApp e redes sociais da Escola e, quando não
logrado êxito nas ligações e mensagens, a equipe disciplinar, com o objetivo
educativo e não repressivo, fará visitas às residências dos alunos .O levantamento
destes estudantes se dará por meio do conselho de Classe Virtual e também por
listas enviadas pelos professores.
Cabe ressaltar que por vezes a busca por alunos e suas famílias resta frustrada
por mudança de endereços, de números de telefone e não atualização porparte dos
responsáveis dos dados na secretaria escolar. Muitos também, diante da pandemia,
não priorizam as atividades escolares, seja por questões de saúde, desemprego ou
até por não ter ciência da importância da Educação Escolar dos seusfilhos.
A Unidade de Ensino realiza junto às famílias todo um convencimento e
explicações sobre as limitações do material impresso e as lacunas que esta forma
de ensino propicia, porém, diante do cenário do país causado pela pandemia, para
alguns estudantes só resta essa maneira de dar continuidade aos estudos.
Possuímos cerca de 100 alunos que fazem uso do material impresso que é
disponibilizado bimestralmente. Priorizamos este atendimento aos alunos que não
tem acesso à internet, não possuem equipamentos para acesso ou em outras
situações após análise conjunta da Direção Pedagógica com o Serviço de
Orientação Educacional e da Sala de Recursos.
Atualmente cerca de 10% dos estudantes não tem acessado a Plataforma virtual
e nem feito uso do material impresso, nesses casos a escola tem realizado a busca
ativa. Cerca de 80% dos estudantes estão realizando as atividades por meio da
Plataforma Virtual Escola em Casa DF.
Enfatizamos que esses dados são muito dinâmicos e sofrem alterações a todo
momento, por razões de perda de emprego dos familiares, falta de acesso a uma
internet de qualidade, problemas saúde no núcleo de convívio dos alunos,
equipamentos que se estragam e as vezes os pais/responsáveis não tem condições
de consertar de imediato, furtos a celulares entre outras situações.

4.

FUNÇÃO SOCIAL

A função social da escola é o desenvolvimento das potencialidades físicas,
cognitivas e afetivas do indivíduo, capacitando-o a tornar um cidadão, participativo
na sociedade em que vivem. A função básica da escola é garantir a aprendizagem
de conhecimento, habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo
sendo necessário que a escola propicie o domínio dos conteúdos culturais básicos
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da leitura, da escrita, da ciência das artes e das letras, sem estas aprendizagens
dificilmente o estudante poderá exercer seus direitos de cidadania.
Considerando que ainda não é possível determinar uma data para o retorno às
atividades presenciais, e que tal decisão depende de estudos de órgãos
competentes responsáveis pelo combate/abrandamento ao novo coronavírus,
continuaremos com as atividades pedagógicas de forma remota, cabendo salientar
que essa nova forma de ensino dentro de tecnologias chegou para ficar e agregar
aos moldes que a Educação atual demanda.
Diante desta perspectiva a escola promoverá atividades no sentido de oportunizar
as aprendizagens, no limite daquilo que as circunstâncias local e mundial impõe e
que provocou e ainda provoca várias mudanças educacionais. Possibilidades
precisam ser oferecidas. Com a oferta de atividades pedagógicas remotas,
enfatizamos que as atividades mediadas por tecnologia, ou impressas, serão
centradas nos estudantes, estimulando sua autonomia e criticidade, buscando
possibilitar a aprendizagem mesmo fora do ambiente físico desta Unidade Escolar.

5.

PRINCÍPIOS

Um pilar importante na prática pedagógica é a formação da Educação Integral do
Estudante. Entende-se educação integral não como a extensão do tempo de
permanência na escola, mas reestruturação/mediação das aprendizagens e
ampliação dos espaços em que ela ocorre.
O objetivo da Formação integral é um conceito que defende o desenvolvimento
dos sujeitos para além de sua dimensão intelectual, considera o aperfeiçoamento e
a promoção do desenvolvimento integral dos Estudantes, por meio dos aspectos
intelectual, afetivo, social e físico.
A Educação Integral, fundamentada no Currículo em Movimento, tem como
princípios: “integralidade, Intersetorização, transversalidade, diálogo escolacomunidade, territorialidade, trabalho em rede e convivência escolar negociada, o
que possibilita a ampliação de oportunidades às crianças, jovens e adultos e,
consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã no processo de
concretização de fundamentos, objetivos e procedimentos propostos pelo Currículo
de Educação Básica.
A parceria com a família é uma ponte para a relação entre escola e comunidade,
principalmente neste momento de Pandemia, o retorno das famílias com relação às
formas de acesso dos estudantes e o retorno de suas necessidades no âmbito da
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aprendizagem será primordial. Nunca a relação escola/comunidade foi tão
necessária para o desenvolvimento global dos discentes.
É importante que os pais e responsáveis sintam-se acolhidos pela equipe
pedagógica e tenham canais de comunicação efetivos com a escola. Eles devem ser
incluídos não só quando for preciso resolver alguma questão do aluno, mas em
diversos momentos da rotina escolar.
A interdisciplinaridade e a contextualização são a base para a implantação efetiva
de um currículo integrado e são formas de o aluno fazer relações entre os conteúdos
de ensino e as diferentes situações de aprendizagem.
O Currículo em Movimento nos permite ainda, através dos planejamentos
pedagógicos, a flexibilização das práticas pedagógicas dos Professores articuladas
com o documento coletivo, para alcançar os objetivos de aprendizagem propostos.
Respeita especificidades locais e regionais, facilita a percepção de realidades
próximas e vivenciadas pelos Estudantes, tornando a aprendizagem mais ativa e
significativa.
A flexibilização deve ser utilizada ainda e principalmente na promoção da
educação inclusiva, proporcionando condições de aprendizagem a todos os
estudantes usando as diferenças como um fator que contribua para a promoção das
aprendizagens, através de estratégias pedagógicas que alcancem a proposta
curricular de todos os Estudantes.
Na busca pela melhoria da qualidade de ensino e do processo de aprendizagem,
oferecido por essa Unidade Escolar, será proposto um plano de ação fundamentado
nas Teorias de Planejamento e Avaliação, o qual será entendido como instrumento
de permanente reflexão sobre processos e resultados e referencial teórico
metodológico na formação dos cidadãos que nela atuam.

6.
MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS
APRENDIZAGENS
A missão da Educação é garantir a entrada e a permanência na escola evitando
ao máximo o abandono escolar, principalmente neste momento de pandemia, e de
novas formas de acesso às aprendizagens e ao desenvolvimento da Educação
Integral tornando-a mais humanizada possível, por meio da gestão democrática e
inovação tecnológica educacional.
Eixos
●

Educação na sua integralidade
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●

Formação dos Professores

●

Fortalecimento da Gestão Democrática

●

Currículo integrado com a BNCC

Valores
●

Desenvolvimento integral do ser humano;

●

Profissionalização e valorização dos atores da Educação;

●

Eficiência na oferta e nos resultados dos serviços educacionais;

● Compromisso e transparência na gestão pública democrática e uso correto
dos recursos;
● Criatividades e inovação tecnológica combinando as possibilidades (uso de
Ambientes virtuais de Aprendizagens em plataformas, videoconferências, aplicativos
e outros recursos)
● Desenvolver as orientações curriculares da SEDF, em consonância com a
Base Nacional Comum Curricular com o Currículo em Movimento (Ensino
Fundamental) e com o Currículo do Novo Ensino Médio da Secretaria de Educação;
● Promover o acesso e a permanência do aluno na Instituição Educacional, de
acordo com as normas estabelecidas pela SEDF;
● Garantir a transparência na prestação de contas, relativa aos recursos
repassados à Instituição Educacional bem como daqueles diretamente arrecadados;
● Cumprir metas e indicadores educacionais e de gestão, definidos pela SEDF,
observadas as especificidades da Instituição Educacional, e considerar como
parâmetro mínimo, os indicadores a seguir especificados;
● Elevar o índice de desempenho individual da Instituição Educacional,
referendado pela média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB;
● Atender a um dos maiores anseios da comunidade escolar que é o preparo
para o PAS/ENEM a partir do trabalho na base do ensino Fundamental II.
● Incentivar a inclusão com garantia de respeito e direito, sem, contudo,
renunciar a um sistema educacional que proporcione a descoberta, por parte dos
estudantes no seu objetivo principal que é o ensino-aprendizagem responsável;
● Proporcionar à comunidade escolar um atendimento digno e humano de forma
que a afetividade seja também fator de promoção e interação escolar;
Promover a participação dos pais ou responsáveis na vida escolar do aluno para
mudança de conduta, valorização do estudo e ambiente escolar.
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7.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS

Este currículo de Educação básica se fundamenta nos referenciais da Pedagogia
Histórica Cultural, por apresentarem elementos objetivos e coerentes na
compreensão da realidade social e educacional, buscando não somente explicações
para as contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-las, identificando as
causas do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos. Nessa
perspectiva é necessário que a escola estabeleça fundamentos, objetivos, metas e
ações que orientem seu trabalho pedagógico considerando a pluralidade e
diversidade social e cultural em nível global e local. A busca é pela igualdade entre
as pessoas, (igualdade em termos reais e não apenas formais), articulando-se com
as forças emergentes da sociedade em instrumento a serviço da instauração de uma
sociedade igualitária. (Saviani, 2008, p.52)
Essa pedagogia chamada Histórico Crítica por Demerval Saviani se traduz em
histórica porque a educação também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir
para a sua transformação, e é crítica por ter consciência da determinação exercida
pela sociedade sobre a educação.
Esta é uma teoria de grande relevância para a educação brasileira, pois evidencia
um método diferenciado de trabalho, especificando-se por passos que são
imprescindíveis para o desenvolvimento do educando:
•

Primeiro passo: Prática Social;

•

Segundo passo: Problematização;

•

Terceiro passo: Instrumentalização;

•

Quarto passo: Catarse;

•

Quinto passo: Prática social.

Outra teoria que norteia nossas ações é a Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky,
que em sua gênese, pressupõe uma natureza social da aprendizagem, ou seja, é
por meio das interações sociais que o indivíduo desenvolve suas funções
psicológicas superiores.
A Teoria Histórico-Cultural explica o aprendizado humano a partir de sua natureza
social, a Pedagogia Histórico-Crítica empenha-se em colocar a educação a serviço
da transformação das relações sociais e a Didática da Pedagogia Histórico Crítica
busca traduzir para a sala de aula o processo dialético – prática-teoria-prática de
elaboração do conhecimento científico. Desta forma, entendemos que a Teoria
Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica constituem um método eficiente de
leitura de mundo e de análise da educação que se expressa numa didática capaz de
ser um instrumento significativo de elaboração do conhecimento científico na
perspectiva da transformação social.
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Ao cumprir seu principal papel, que é democratizar o saber escolar historicamente
produzido nas relações sociais, a escola procura contribuir para que o educando
tenha compreensão crítica do contexto social em que está inserido, assumindo o seu
papel como sujeito político e social. Percebe-se então, a importância da transmissão
de um conhecimento que se constrói a partir da prática social que venha possibilitar
a ampliação da visão do mundo, pois falar em conhecimento é falar da história da
humanidade, ou seja, é compreender o modo de produção de cada sociedade e suas
necessidades, onde o homem é um ser histórico e concreto que para sobreviver,
organiza-se através do trabalho, estabelecendo entre si e com a natureza, criando
condições de sua existência. Assim, o que diferencia os homens dos animais é o
trabalho e este instaura-se a partir do momento em que seu agente antecipa
mentalmente a finalidade da ação.
O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal
fundamenta-se nessas duas teorias por entender que são opções que atendem
vários fatores como a realidade econômica e social, além da heterogeneidade dos
estudantes.
Norteia o trabalho pedagógico da Escola a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, a Base Nacional Comum Curricular, as Diretrizes de Avaliação
Educacional, as Orientações Pedagógicas para o Ensino Remoto, a Portaria nº 160,
de 09/04/21 (Orientações para o Teletrabalho) entre outros dispositivos normativos.

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
Nos dois últimos anos fomos assolados com um contexto de calamidade pública
e de emergência em saúde, de importância internacional, onde todos os segmentos
da sociedade tiveram que enfrentar desafios impostos pela pandemia. Não seria
diferente nem menos desafiador no âmbito da Educação. Portões fechados e
estudantes distantes das salas de aulas e da convivência diária com os colegas e
professores. Esse cenário com milhares de escolas fechadas em diversos países não
se repetia há muito tempo, evidenciando novamente todo o zelo que devemos ter
com o ensino, que desta vez foi escancarado pela relação indireta entre Educação e
Coronavírus.
O sucesso das aprendizagens sob a ótica desse tipo de organização pedagógica
pressupõe a existência de um sistema de avaliação contínua e de caráter formativo,
formação permanente dos profissionais da educação além de tempo e espaço para
o apoio pedagógico aos estudantes que apresentarem essa necessidade.
Em relação à formação continuada a Escola de Formação dos Profissionais da
Educação – EAPE, de forma bastante regular, oferece diversas formações, às quais
tem sua participação incentivada pela Equipe Gestora.
A Unidade Escolar e os Professores responsáveis pelo ensino das Habilidades e
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Competências buscam o desenvolvimento das atividades curriculares sempre numa
perspectiva mais ampla, que implica: ter consciência de que a aquisição de
conhecimento pelos Estudantes, envolve um complexo processo de reorganização
e construções mentais para assimilar e interpretar os conteúdos escolares, as
aprendizagens deverão ser significativas para os educandos, eles precisam saber o
porquê e para quê estão aprendendo algo, devem propor problemas, desafios, que
levem o protagonista a elaborar hipóteses e experimentá-las, reconhecer as
diferenças individuais, reconhecer que o erro faz parte do processo de
aprendizagem, intervir positivamente, estimulando os aprendizes a reformular suas
hipóteses até chegar ao resultado adequado como também conhecê-los, ter contato
com sua história de vida e seus conhecimentos prévios. Todo conhecimento
adquirido pelo discente permite comutações para a construção do novo significado.
De acordo com Freitas (2003) a avaliação é a guardiã dos objetivos, portanto a
avaliação deve ter função diagnóstica e reorientar processos e procedimentos a fim
de que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. Essa concepção formativa
norteia um currículo integrado e é o utilizado na Secretaria de Educação do DF.
A formação continuada dos profissionais ocorre agora nos espaços da
coordenação pedagógica de forma virtual e nos espaços virtuais oferecidos pela
Secretaria, tal como a EAPE. Busca o repensar pedagógico e o alcance de novos
caminhos para que a aprendizagem seja de fato expressiva neste momento de
Pandemia.
A Coordenação Pedagógica é um espaço de decisão, de estudo e de análise dos
resultados obtidos ao longo do processo de ensino aprendizagem de cada disciplina
ou área de estudos, para uma ação de valorização do aluno e de sua aprendizagem.
Lembrando que neste momento de aulas remotas a sala de aula virtual abriga
sujeitos oriundos de realidades diversas, com características étnico-culturais
variadas, saberes, interesses, valores diferentes, portadores de uma história
diferente e principalmente um letramento digital bem individualizado. É papel do
professor e da escola auxiliar o aluno a desenvolver capacidades, superar limites,
estabelecer relações de convívio social no momento de isolamento social, construir
e produzir conhecimentos.
Uma ação fundamental na organização pedagógica em ciclos ou semestralidade
é se utilizar dos resultados diagnósticos apontados pela avaliação formativa e
fornecer apoio aos estudantes que não alcançaram a contento os objetivos
propostos.
O Reagrupamento Intraclasse, como forma de estratégia/intervenção didáticopedagógica, pode e deve acontecer a todo tempo, independentemente da forma pela
qual as atividades escolares estiverem ocorrendo, seja por meio remoto, presencial
ou híbrido. O que precisa ser considerado é a necessidade da turma ou do estudante.
O Reagrupamento Interclasse, dada a configuração das atividades remotas, não
poderá ser efetivado enquanto vigorar a suspensão das aulas presenciais.
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O CCM-CED 03 implantou os Ciclos e a Semestralidade a partir do ano de 2018
em consonância com a Lei nº 5499/15, aprovada pelo Plano Distrital de Educação
que tornou seu cumprimento obrigatório.
Dado o momento, aliado às novas exigências impostas pela pandemia da COVID19, os professores tem trabalhado, na medida do possível, dentro de suas áreas do
conhecimento, questões voltadas para o ENEM.

8.1 Plano de Ação da Coordenação Pedagógica
Os Coordenadores Pedagógicos, se já tinham uma importância ímpar, agora são
protagonistas principalmente em trabalhos nos pequenos grupos de docentes por
área de conhecimento. Eles permanecem com a reponsabilidade de planejar,
organizar e acompanhar os professores na produção dos materiais pedagógicos e
das aulas remotas. Têm também a incumbência de autorizar tanto a inserção, no
ambiente virtual de aprendizagem, como a impressão, de todos os materiais
produzidos. O Plano de Ação consta no apêndice B deste documento.

8.2 Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais da Educação
Passamos por tempos inimagináveis, nos quais os modelos que dominávamos
sobre o ensinar e o aprender exigiram mudanças radicais. Para maioria dos
educadores, os efeitos da pandemia significaram trabalhar como nunca haviam
experimentado.
Foi um grande desafio criar um modelo de aulas remotas – utilizando recursos
digitais, a partir da casa dos estudantes e dos docentes, enquanto os prédios
escolares eram fechados.
Em tempos de amplo distanciamento físico, resultado da pandemia, o foco da
formação docente, em regime de emergência, centrou-se basicamente em
treinamentos para o uso de tecnologias digitais.
É consenso que os professores estão trabalhando muito mais em casa do que
quando iam à escola para ensinar.

8.3 Metodologias de Ensino Adotadas
Trabalhamos continuamente para que a metodologia Histórico Crítica seja
aplicada pelos profissionais envolvidos no processo en
sino aprendizagem dos nossos discentes. Continuaremos interagindo com nossos
estudantes e suas famílias por meio dos mais variados instrumentos de modo remoto
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e considerando que a essência do ato de ensinar e aprender são as relações entre
professor e estudante, escola e família.
8.4 Alinhamento com as Diretrizes
O projeto político-pedagógico (PPP) é um documento que define a identidade e
as diretrizes que serão implementadas na escola para aprendizagem e formação
integral dos alunos. Ele serve como guia que orienta todas as atividades da
instituição segundo a realidade da própria escola e também dos objetivos dispostos
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Para alinharmos o atual momento de pandemia com a BNCC o primeiro passo foi
fazer um diagnóstico das práticas pedagógicas e do aprendizado dos alunos.
Conhecer a comunidade e os desafios de aprendizagem é essencial para traçar as
diretivas condizentes com o presente e o futuro da instituição. Outro ponto é integrar
disciplinas, rever as avaliações com base na escuta dos estudantes e professores,
incorporar aspectos regionais nas práticas pedagógicas, incentivar a cultura da
participação estimulando o protagonismo dos professores e alunos.
Os professores postam semanalmente (ordinariamente às segundas-feiras) as
atividades/conteúdos, vídeos de própria autoria e do YouTube, textos em PDF, com
explicações e orientações das aprendizagens para que os estudantes se organizem
junto com suas famílias e procedam aos estudos e devolvam as atividades realizadas
em um prazo determinado, que poderá ser semanal, quinzenal ou bimestral a critério
do docente.
Concomitante à disponibilização das atividades e material de apoio, os
professores realizam aulas síncronas (lives), via aplicativos de reunião online (
Google Meet) com suas turmas com o objetivo de estar sempre próximo dos
educandos, manter o vínculo afetivo, esclarecer dúvidas, explanar conteúdos
Os responsáveis por alunos que pleiteiam o material impresso passam por uma
análise pela coordenação pedagógica, sala de recursos e serviço de orientação
educacional, que verificam a necessidade ou não do estudante essa forma de
atendimento.
Quando contemplado pelo material impresso, as famílias fazem a retirada do
mesmo uma vez a cada bimestre e o devolvem dentro do referido período.
A Equipe Gestora atuará presencialmente utilizando os protocolos de segurança
para o momento buscando atender estudantes, famílias e a comunidade escolar, nas
suas diversas demandas.
8.5 Ciclos e Semestres
No atual cenário, pensar em atender os estudantes para apoiar o alcance de
todos os conhecimentos pretendidos e caminhar na direção de diminuir defasagens,
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inviabiliza que todos os conteúdos do currículo sejam contemplados, portanto,
usaremos o Replanejamento Curricular para o biênio 2020/2021, de modo que sejam
escolhidos conteúdos que dêem aos estudantes a oportunidade de aprender, com
mais intensidade aqueles que sejam chaves para desenvolver conhecimentos que
facilitem seu progresso no ano, visando a sua integração no percurso escolar com
cada vez menos distanciamento entre as aprendizagens reais e as esperadas para a
série/ano.
8.5.1 Ensino Fundamental
O Ensino Fundamental representa a segunda etapa da Educação Básica,
constituindo assim seu caráter obrigatório, conforme art. 3º da Lei de Diretrizes e
Base (LDB) que busca o desenvolvimento do indivíduo, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 22, LDB).
O momento atual da educação brasileira e, sobretudo do Ensino Fundamental,
remete às grandes transformações sociais e tecnológicas, o que ocasiona mudanças
na prática educativa, em virtude da necessidade de oferecer aos Estudantes uma
formação compatível com as demandas do mundo moderno, valorizando
habilidades, competências pessoais, conhecimentos e valores para além da
aquisição de quantidade de informações. Esse paradigma fortalece a autonomia do
aluno e favorece o desenvolvimento de uma postura empreendedora que deverá
atender as exigências do mundo globalizado.
O currículo aponta para a aquisição de habilidades e competências adequadas ao
nível de desenvolvimento e maturidade do educando, considerando ainda suas
experiências e oportunidades vivenciadas na família, na instituição educacional e no
meio social em que está inserido.
As áreas de conhecimento estão integradas pelo desenvolvimento de Temas
Transversais propostos pelo Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do
DF (Educação Ambiental, Saúde, Sexualidade, Vida Familiar e Social, Trabalho,
Ciência e Tecnologia, Cultura, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
Empreendedorismo e Serviço Voluntário, História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena).
O processo de ensinar-aprender, nas diversas áreas, é desenvolvido por meio de
projetos interdisciplinares que possibilitem uma visão globalizada e concreta de
diferentes temas e que promovam a geração de novos conhecimentos, o
fortalecimento de valores, ações e atitudes positivas.
A correlação entre teoria e prática, fundamental para a aprendizagem, intensificase na pedagogia de projetos e requer a adoção de estratégias diferenciadas, tais
como:
✔ Manifestações artístico-culturais de naturezas diversas;
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✔ Pesquisas, seminários e grupos de estudo;
✔ Aulas expositivas via Google Meet dialogadas, estudos de caso, júri simulado
etc. sempre se utilizando de ferramentas remotas para interação com os estudantes;
✔ Participação em promoções, campanhas e outros eventos sócio comunitários;
✔ Aulas planejadas e desenvolvidas de forma participativa;

A organização curricular no Ensino Fundamental – Séries Finais tem como
finalidade ampliar o conjunto de competências e habilidades adquiridas nas Séries
Iniciais, no sentido de aprofundar conhecimentos relevantes e introduzir novos
componentes curriculares que contribuam para a formação integral.
A qualidade do trabalho pedagógico está associada à capacidade de avanços no
desenvolvimento do aluno, destacando-se a importância do papel do professor no
processo de ensino e de aprendizagem, assim como a relevância da proposta
pedagógica adotada por esta instituição educacional.
A seguir são apresentadas as estratégias mais utilizadas pelos docentes no atual
período de Pandemia, e as respostas dos professores estão em destaque nos
gráficos a seguir.
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Outras respostas foram mencionadas pelos professores: pesquisas feitas pelos
alunos sobre algum assunto trabalhado na semana, com explanação para os demais
colegas participantes da live, Biblioteca virtual, experimentos de ciências, aplicativos
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educacionais para celulares e smartphones, quiz, confecção de jogos educacionais,
oficinas de Escrita Criativa e oficinas da Olimpíadas de Língua Portuguesa, xadrez,
apresentação musical, criação de um diário da quarentena; realização sarau online,
etc.

8.5.2 Ensino Médio
No encontro do mundo do trabalho com o da escola, a construção de uma
identidade vai sendo elaborada. Não se pode conceber, hoje, uma educação
deslocada da realidade sociocultural dos jovens e adultos que almejam uma
formação escolar de bases sólidas. Nesse sentido, o conhecimento da ciência e da
tecnologia, associado às demandas de uma sociedade em mutação, é condição
primordial para qualquer currículo comprometido com uma educação que promova a
igualdade social e a qualidade dos estudos.
É importante tratar o conhecimento não como algo estanque, sem vida, mas
instrumentalizá-lo, considerando a ciência e a tecnologia como ferramentas teórico
metodológicas capazes de propiciar a apreensão da realidade histórica e social,
visando transformá-la diante das necessidades humanas.
A organização da matriz curricular do Ensino Médio concentra os conteúdos em
três áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua
Portuguesa, Língua Estrangeira, Arte e Educação Física); Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias (Física, Química, Biologia e Matemática); Ciências
Humanas e suas Tecnologias (Geografia, História, Filosofia e Sociologia), visando à
maior interdisciplinaridade entre elas, favorecendo, assim, a construção de
estruturas cognitivas responsáveis pelo desenvolvimento de competências e
habilidades.
As áreas de conhecimento estão integradas pelo desenvolvimento de Temas
Transversais propostos pelo Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do
DF (Educação Ambiental, Saúde, Sexualidade, Vida Familiar e Social, Trabalho,
Ciência e Tecnologia, Cultura, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
Empreendedorismo e Serviço Voluntário, História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena).
Com isso, o Currículo do Ensino Médio, etapa final da Educação Básica com duração
mínima de três anos, busca dar significado e aprofundamento ao conhecimento
escolar, mediante a contextualização, a interdisciplinaridade e odesenvolvimento de
competências básicas, superando, assim, a compartimentalização do conhecimento,
estimulando o raciocínio e a capacidade de aprender de todos os envolvidos no
processo de ensino e de aprendizagem,priorizando a ética e o desenvolvimento da
autonomia e do pensamento.
A partir deste contexto, há parceria firmada da escola com instituições
credenciadas que introduzem os jovens no mercado de trabalho, ofertando-lhes
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ingresso profissional na condição de Jovem Aprendiz, estagiários em empresas, meu
primeiro emprego, e similares.
A partir de 2023, com a obrigatoriedade do Novo Ensino Médio, modelo que traz
uma nova organização curricular e a ampliação da carga horária mínima, contempla
as aprendizagens essenciais e comuns a todos os jovens e à oferta de diferentes
possibilidades de escolha aos estudantes a partir dos itinerários formativos incluindo
a formação técnica e profissional de forma a aprofundar conhecimentos e ajudar na
inserção dos jovens no mercado de trabalho. Aguarda-se a formação para que
possamos nos apropriarmos desse novo modelo de ensino.
A seguir apresentamos as estratégias utilizadas pelos docentes no atual período
de Pandemia, em destaque nos gráficos a seguir
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Outras respostas foram mencionadas pelos professores do ensino médio: Projeto
de Laboratório de Experimentação em Audiovisual, onde o aluno experiencia o
desenvolvimento da arte através da criação, gravação e edição de audiovisual como
cenas, animações, videolivros, músicas, com a utilização de aparelho celular, aulas
práticas desenvolvidos em conjunto com estagiários dos cursos de licenciatura nas
Univesidades, Aulas (lives) extras com orientações e resoluções de questões do PAS
UNB e ENEM, produção de vídeos e poesias baseados nos clássicos da literatura,
atividades com sala de aula inversa, aula interdisciplinar do conteúdo bimestral
sempre com um professor convidado, palestras, Exposição de trabalhos artísticos
On-line dos alunos, Telejornal, Festival de curtas produzidos pelos alunos.Cineclube
com discussão de Leitura Audiovisual, Festival de talentos e música, Laboratório de
experimentação em audiovisual (criação, produção, edição e fruição de audiovisual),
etc.
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8.5.3 Educação Especial
A inclusão na escola é um processo pelo qual a Educação Especial se adapta e
se transforma para inserir-se nas classes do ensino regular em busca de seu pleno
desenvolvimento e exercício da cidadania. O processo inverso também ocorre: o
ensino regular recebe esses Estudantes respeitando suas especificidades.
A Educação Especial, no enfoque inclusivista proposto pela LDB, cumpre sua
especificidade ao possibilitar aos Estudantes com Necessidades Educacionais
Especiais (ANEE) desenvolver suas competências, ultrapassando os limites de sua
situação. Incluir ou integrar os Estudantes nas classes regulares e propiciar-lhes
suportes especiais para que superem suas limitações tornam-se objetivos explícitos
dessa modalidade.
Todas as especificidades da Educação Especial são voltadas para conseguir com
que cada estudante em particular procure se superar e desenvolver competências
que lhe possibilitem autonomia em sua situação de vida diária e, também, em
situação de trabalho que lhe favoreça resgatar a dignidade de vida e o exercício
pleno da sua cidadania.
A proposta pedagógica da instituição educacional, como ponto de referência para
definir a prática escolar, contempla a operacionalização do currículo como um
recurso para promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos Estudantes,
considerando os seguintes aspectos: a atitude favorável da instituição educacional
para diversificar e flexibilizar o processo de ensino e de aprendizagem, de modo a
atender às diferenças individuais dos Estudantes; a identificação das necessidades
educacionais especiais para justificar a priorização de recursos e meios favoráveis à
sua educação; a adoção de currículos abertos e propostas curriculares
diversificadas, ao invés de uniformes e homogeneizados; a flexibilidade da
organização e do funcionamento da instituição educacional, para atender à demanda
diversificada dos estudantes; a necessidade de incluir Professores especializados,
serviços de apoio e outros não convencionais, para favorecer o processo
educacional.
As adaptações curriculares constituem as possibilidades educacionais de atuar
frente às dificuldades de aprendizagem dos Estudantes. Pressupõem que se realize,
quando necessário, para tornar o currículo apropriado às peculiaridades dos ANEEs,
tornando-o dinâmico, alterável, passível de ampliação, a fim de que atenda
realmente a todos os educandos.

8.6 Relação Escola Comunidade

A família tem papel fundamental no processo educativo das crianças e
adolescentes, papel conferido inclusive pelo Artigo 205 da Constituição Federal, que
diz “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
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incentivada com a colaboração da sociedade”.
A participação dos pais e das mães e/ou responsáveis é essencial para o
aprendizado de valores sociais, o desenvolvimento de competências
socioemocionais e principalmente manutenção da motivação com os estudos em
tempos de pandemia e distanciamento social. Por isso, a escola busca formas de
incentivar a presença dos pais nas atividades e aproximá-los do processo educativo
dos filhos através de reuniões via YouTube, via Google Meet e até presencial
utilizando-se dos protocolos de segurança e distanciamento social.

8.7 Outros Profissionais
O Serviço de Orientação Educacional (SOE) será de grande importância,
principalmente neste momento em que a Pandemia do coronavírus devassa com o
equilíbrio emocional das famílias e estudantes. A necessidade de implementação das
aulas remotas também torna necessária a orientação educacional, já que existeuma
maior atenção com o desenvolvimento pessoal dos alunos e o auxílio do controle das
emoções de cada um deles e dos professores.
Assim, é possível mediar e resolver conflitos que podem surgir dentro da relação
digital e que atrapalham o aprendizado. No entanto, apesar das semelhanças com o
trabalho de um psicólogo, estamos falando de profissões diferentes. Isso porque o
responsável pela orientação educacional, mesmo que lide com problemas de
convivência e demais dificuldades, foca no aspecto pedagógico dos envolvidos e não
tem condições de oferecer orientações terapêuticas.
A orientação educacional realiza um papel indispensável nas escolas para o
melhor desenvolvimento de todos os envolvidos. Durante as aulas remotas, essa
atuação se torna ainda mais importante, devido ao distanciamento físico e aos
problemas emocionais e de convivência que isso pode ocasionar. Para o melhor
desempenho do orientador, é preciso que o coordenador trabalhe de forma conjunta
em prol do mesmo objetivo.
As orientadoras farão atendimentos virtuais e quando extremamente necessário
presencialmente.
Outro grupo de fundamental relevância são as professoras que atuam na Sala de
Recursos possibilitando, o acesso ao currículo, à comunicação, aos aspectos físicos,
atendendo as necessidades específicas dos alunos, promovendo sua formação
integral. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado
diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas
à escolarização. Ressaltar-se, que em todo o processo de desenvolvimento do
indivíduo aprendente tornar-se imprescindível à parceria família e escola, a fim de
que as estratégias pedagógicas e de acessibilidade possam ser adotadas em todos
os ambientes de aprendizagem do estudante. Diante do atual cenário elas estão
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sendo imprescindíveis para auxiliar os alunos, virtualmente e quando necessário
presencialmente.

9. ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO
A organização pedagógica em ciclos e a semestralidade estabelecem uma
relação muito estreita entre avaliação e sucesso nas aprendizagens. A proposta que
inclui a avaliação no processo ensino aprendizagem é a avaliação formativa. Ela
entende que cada aluno possui seu próprio ritmo de aprendizagem e, sendo assim,
possui cargas de conhecimentos diferentes entre si. Nessa ótica, o professor deverá
utilizar-se da avaliação para o aperfeiçoamento da sua praxe docente.
A avaliação é uma atitude constante em todo trabalho planejado. É a constatação
da correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução. Transformar o
sistema de avaliação é de relevante importância e significado, principalmente no
atual momento de ensino remoto. As recuperações contínuas serão ofertadas
regularmente.

9.1 Avaliação em Larga Escala
A Comunidade Escolar, através de Questionários de pesquisa, definiu o trabalho
direcionado à formação integral dos estudantes dando especial atenção a valores e
preparação para a cidadania, com ênfase na realização de exames tais como: Exame
Nacional do Ensino Médio - ENEM, vestibulares e outros. Além dessas avaliações
externas a Instituição prepara ainda os Estudantes para a Olímpiada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas - OBMEP, provas do Sistema de Avaliação da
Educação Básica - SAEB e Sistema Permanente de Avaliação Educacional do
Distrito Federal – SIPAEDF, além da participação, em menor escala,nas Olimpíadas
de Língua Portuguesa, Química e Física. Essas ações serão viabilizadas todas de
modo remoto.

9.2 Avaliação Institucional das Aprendizagens
A avaliação de aprendizagem terá por objetivo:
✔ Diagnosticar o desempenho de cada aluno em relação à programação
curricular, prevista e desenvolvida registrando seus progressos e dificuldades;
✔ Possibilitar que os Estudantes autoavaliem suas dificuldades;
✔ Orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as
dificuldades;
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✔ Fundamentar a decisão da equipe escolar, quanto a necessidade de
procedimentos paralelos ou intensivos de reforço e recuperação de aprendizagem,
de classificação e reclassificação de Estudantes;
✔ Orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos
curriculares.
Observando a autonomia pedagógica e as normas contidas no Regimento
Escolar, os professores irão aplicar atividades/avaliações de caráter interdisciplinar,
com o objetivo de explorar o que o estudante já sabe, atividades que conscientizem
a relevância do que vai aprender, em associação à sua realidade social, atividades
que desafiem os alunos a fazer aplicações do que aprendeu em outras situações,
contextos e experiências.
Neste momento de ensino remoto o CCM CED 03 Sobradinho adotou as
seguintes estratégias de avalição: Os estudantes que participam da Plataforma
Escola em Casa são avaliados paulatinamente à medida que vão vencendo os
objetivos de aprendizagem, quando não alcançarem as metas, lhes será ofertado a
recuperação contínua e paralela ao longo do bimestre. Alunos que fazem uso do
material impresso serão contemplados com a recuperação paralela, levando
atividades para a retomada dos conteúdos.

9.3 Conselho De Classe
O Conselho de Classe deve ser considerado espaço e tempo de avaliação do
desempenho do aluno, do professor e da instituição escolar da Equipe Gestora e
principalmente da instituição escolar, de forma mais abrangente.
Com o objetivo de diagnosticar os pontos positivos e negativos do bimestre, o
Conselho de Classe, entre outras atribuições, traça o perfil da turma para adequar a
metodologia de trabalho que possa facilitar o processo ensino aprendizagem.
Os estudantes, na plataforma virtual, sob a orientação do professor conselheiro
preenchem um formulário de Pré-Conselho destacando os aspectos positivos e
negativos da turma no bimestre letivo, ressaltando as atividades exitosas e sugerindo
mudanças para um melhor desempenho da turma ao longo dos bimestres
subsequentes.
Nesta oportunidade também avaliam a Escola como um todo, principalmente a Equipe
Gestora Pedagógica e Disciplinar, inclusive fazendo reivindicações e sugestões de
mudanças, mesmo tendo um canal de comunicação permanentementeaberto com a
Direção Pedagógica e Disciplinar.
Na sequência, são criadas fichas individuais dos estudantes para que os
Professores possam destacar dificuldades e êxitos no processo ensino40

aprendizagem de cada discente, verificados no decorrer do bimestre. Verificadas
eventuais dificuldades, são adotadas providências cabíveis a cada caso concreto,
observando se o Regimento Escolar e as peculiaridades que envolvem o caso. Após
o preenchimento da ficha individual dos alunos, os professores se reúnem via Google
Meet para dialogar sobre o perfil das turmas, tratar de casos específicos de
estudantes e alinhar o trabalho pedagógico.
Os estudantes, juntamente com o Professor Conselheiro, têm a oportunidade de
discutir e sugerir soluções com vistas à correção dos problemas suscitados no
Conselho de Classe.
No Biênio em curso pretende a Equipe Gestora realizar Conselho de Classe
Participativo, no qual terão assentos toda a Comunidade Escolar Professores,
Estudantes, Pais e Responsáveis, integrantes da Carreira Assistência à
Educação,Colaboradores das Empresas Juiz de Fora (Conservação e Limpeza) e G
& E (Merenda) e global (Vigilância), de forma que possa haver a efetiva Gestão
Democrática.
Considerando as peculiaridades que envolvem o processo de ensino e
aprendizagem serão definidos momentos de participação de cada segmento,
preservando e resguardando o sigilo da participação dos Professores e das Equipes
Gestoras Pedagógica e Disciplinar, quando assim o tema exigir.

10.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA

O currículo de cada segmento é baseado na Base Nacional Comum Curricular
no Currículo em Movimento das Escolas do Distrito Federal e no Replanejamento
Curricular.
Os eixos transversais e integradores estão sendo trabalhados em alguns projetos
interdisciplinares executados durante o ano letivo ou individualmente de acordo com
as competências e habilidades necessárias em cada disciplina. A saber: Educação
para a Diversidade, Cidadania e Educação para os Direitos Humanos e à prevenção
de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher e
Educação para a Sustentabilidade.
Durante a semana pedagógica os Professores se reúnem por área primeiramente
e discutem de acordo com a BNCC o currículo para o ano letivo atrelado ao
Replanejamento Curricular 2020-2021. Em um segundo momento se organizam nos
blocos (ciclo e semestralidade) e fazem uma nova discussão por séries do bloco. Ao
longo das coordenações, baseados nas avaliações de cunho diagnóstico, planejam
ações que flexibilizem essa organização curricular sempre que necessário.
O Replanejamento Curricular mantém os objetivos previstos no Currículo para
cada área do conhecimento. Trata-se, portanto, de uma proposta pensada para
auxiliar o desenvolvimento de ações que visam reduzir o distanciamento entre as
aprendizagens propostas no currículo e as aprendizagens reais, considerando o
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atual cenário de pandemia que acometeu o país e o mundo a partir do primeiro
bimestre letivo de 2020. Dessa forma, os conteúdos essenciais elencados
possibilitam a priorização das aprendizagens, considerando as relações que eles
estabelecem com as dimensões previstas no Currículo, e com os objetivos de
aprendizagem postos para a série e suas progressões. Os conteúdos estão
organizados por área de conhecimento e divididos por série e por componentes
curriculares.
Os currículos são constituídos de uma Base Nacional Comum e uma Parte
Diversificada, conforme especificado abaixo:

10.1 Matriz Curricular Do Ensino Fundamental De 9 Anos Séries Finais
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Etapa: Ensino Fundamental Séries Finais
Modalidade: Regular (Ciclos)
Regime: Anual
Módulo: 40 semanas
Turno: Diurno
CARGA
SEMANAL
PARTES DO ÁREAS
DO
CURRÍCUL
CONHECIMENT COMPONENTES
O
O
CURRICULARES

HORÁRIA

ANOS
6ª

7ª

8ª

9ª

Língua Portuguesa

5

5

5

5

Arte

2

2

2

2

Educação Física

3

3

3

3

5

5

5

5

Natureza,
Matemática suas
Ciências Naturais
tecnologias.

4

4

4

4

BASE

Ciências

História

3

3

3

3

NACIONAL
COMUM

Humanas e suas
Tecnologias

Geografia

3

3

3

3

Língua
Estrangeira
Moderna – LEM inglês

2

2

2

2

Linguagens,
Códigos e suas
tecnologias
Ciências

PARTE DIVERSIFICADA

da Matemática
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Leitura
e
PD
- produção
Humanas de textos

1

1

1

1

PD
Exatas

2

2

2

2

TOTAL DE MÓDULOS-AULA SEMANAIS

30

30

30

30

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (Hora-relógio)

25

25

25

25

TOTAL SEMESTRAL (Hora-relógio)

500

500

500

500

TOTAL ANUAL (Hora-relógio)

100
0

100
0

100
0

100
0

Matemática
Básica

Observações: (Somente para quando do retorno das aulas presenciais)
Módulo-aula: 45 minutos.
Hora de início e término do período letivo é definido pela Secretaria de Educação.
Os intervalos são de 10 minutos, o primeiro e 15 minutos, o segundo.
Caso a Instituição Educacional não tenha aluno(s) optante(s) pelo componente
curricular Ensino Religioso, a carga horária a ele destinada deverá ser preenchida por
um Projeto Interdisciplinar previsto na Proposta Pedagógica.

10.2

Matriz Curricular Do Ensino Médio

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Etapa: Ensino Médio
Modalidade: Regular (Semestralidade). Bloco I (disciplinas cursadas no 1º semestre por um
grupo de 12 turmas) e Bloco II (disciplinas cursadas no 2º semestre por um grupo de
12 turmas). As disciplinas Português, Matemática e Educação Física continuam com
regime anual e as turmas trocam de bloco ao final do 1º semestre.
Regime: Anual
Módulo: 40 semanas
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Turno: Diurno

PARTES DO ÁREAS
DO COMPONENTES
CURRÍCUL
CONHECIMENT
CURRICULARES
O
O

SÉRIES
1°

2º

3º

Líng. Portuguesa I/II

4

4

4

Arte II

4

4

4

Educação Física I/II

2

2

2

Matemática I/II

3

3

3

Física II

4

4

4

Química I

4

4

4

Matemática e suas
Biologia I
tecnologias

4

4

4

História I

2

4

2

Ciências Humanas Geografia II
e
suas
Filosofia I
tecnologias

4

4

4

4

4

4

Sociologia II

4

4

4

Língua

4

4

4

1

1

1

2

2

2

1

1

1

Linguagens,
Códigos e suas
tecnologias
BASE
NACIONAL
COMUM

CARGA HORÁRIA

Ciências da
Natureza,

Estrangeira

Moderna – LEM inglês
PD Humanas –
Leitura e Produção de
PARTE DIVERSIFICADA

Texto -Retomada de
Conteúdos
PD Exatas –
Matemática
Retomada
Conteúdos

Básicade

PD Humanas –
Leitura e Produção de
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Texto -Retomada de
Conteúdos
TOTAL DE MÓDULOS-AULA SEMANAIS

30

30

30

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (Hora-relógio)

25

25

25

TOTAL SEMESTRAL (Hora-relógio)

500

500

500

TOTAL ANUAL (Hora-relógio)

1000

1000

1000

Observações: (Somente para quando do retorno das aulas presenciais)
1.

Módulo-aula 45 minutos.

2.

Hora de início e término do período letivo é definido pela Secretaria de Educação.

3.

O intervalo é de 10 minutos, o primeiro e 15 minutos, o segundo.

4.

Será(ão) ofertado(s) Projeto(s) Interdisciplinar(es), além do previsto, na Parte

Diversificada, nas instituições educacionais que:
Não iniciaram o processo de implantação da Língua Estrangeira – Espanhol;
Já iniciaram o processo de implantação da Língua Estrangeira – Espanhol e que não tem
optantes;
Não tem Estudantes optantes pelo componente curricular – Ensino Religioso; São
tributárias de Centros Interescolares de Línguas.

Como estamos diante de aulas remotas, os horários de aulas síncronas são
disponibilizadas nos murais das turmas , de forma que todos os professores tenham
contato semanal com os estudantes via Google Meet.
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10.3 Matriz Curricular Da Educação Especial Para O
Currículo FuncionalSecretaria de Estado de
Educação do Distrito FederalEtapa: Currículo
Funcional da Educação Especial Modalidade:
Educação Especial
Regime: anual
Módulo: 40 semanas
Turno: Diurno
Contexto

Dimensão
Apoio

Aspectos de
do Áreas
de
Conhecimento
Avaliação do Apoio
Percepção
Raciocínio lógico
matemático
Organização do
pensamento

Funções
Intelectuais

FAMILIAR
ESCOLAR
COMUNITÁRIO
OCUPACIONAL

Comportamento
Adaptativo

Capacidade para
compreender o
Análise e síntese
ambiente e reagir a ele
adequadamente com
Compreensão de
base nos
ideias
conhecimentos
Conhecimento de construídos
mundo
e
aprendizagem
Capacidade de
formal
planejar e solucionar
problemas aplicação
Generalização de
atividade prática.
conhecimentos

Habilidades
conceituais
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Relacionadas aos
aspectos
acadêmicos,
cognitivos e de
comunicação. Ex:
Linguagem, leitura
e escrita, conceitos
matemáticos.

Relacionadas à
competência
social. Ex:
habilidades
interpessoais,
responsabilidade,
autoestima,
observância de
normas de
conduta, regras e
leis.
Relacionadas à
vida autônoma e
independente. Ex:
atividades de
cuidado pessoal
na vida diária,

Habilidades
sociais

Habilidades
práticas de vida
autônoma e
independente
Comunicação
Participação
Interação
Vivência
de
Papéis Sociais
Expressão
artística
Capacidade
criadora

Formação

da

identidade
pessoal, social e
cultural

Exercício
cidadania
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da

atividades
instrumentais de
vida, habilidades
ocupacionais e
segurança no
ambiente.
Considera os
contextos típicos
de seu grupo
etário
consistentes com
a diversidade
cultural e
linguística da
pessoa,
constituindo
espaços que
possibilitam sua
participação,
interações sociais
e vivências de
papéis sociais que
refletem a
quantidade e
qualidade de seu
engajamento em

seu ambiente e
exercício de sua
cidadania.

Esquema
corporal
Equilíbrio
Coordenação
dinâmica geral
Coordenação
motora

Funções
Psicomotoras

Orientação
espaçotemporal
Lateralidade

Total De Carga Horária Semanal

25 HORAS

Total Anual

1000 HORAS
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Considera

o

desenvolvimento
integral do ser,
articulando corpo,
movimento
e
mente de forma a
favorecer
a
comunicação e
Expressão de seus
pensamentos,
desejos
e
necessidades.

Aspectos a serem observados:
Programação individual
Desenvolvimento de habilidades funcionais que estejam vinculadas à qualidade de
vida;
Adequação à idade cronológica;
Prioridade ao ambiente natural do aluno para realização das atividades;
Participação efetiva no processo educacional dos pais e dos profissionais que
atendam ao aluno, pois são eles quem melhor conhecem o educando e poderão
identificar, com maior precisão, quais as habilidades que necessariamente
deverão ser adquiridas;
Interação com outros Estudantes não deficientes uma vez que são os colegas que
proporcionam a entrada dos jovens nas experiências normais de vida em seu
grupo de idade.
Os conteúdos são definidos de acordo com:
Domínio – definição dos interesses, necessidades e potencialidades do aluno e
Atividade – ação pedagógica para o desenvolvimento da habilidade.
A carga horária semanal para o desenvolvimento das atividades funcionais,
baseadas na Dimensão do Apoio, será definida no planejamento individual de cada
aluno.

11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
“O Projeto Político Pedagógico construído com a participação de todos os
envolvidos na unidade escolar incorpora os diferentes significados ali presentes,
torna-se relevante para todos, possibilitando o comprometimento coletivo e
democrático na sua concretização”. (GANZELI, 2005, p. 19).
Baseando-se nessa citação o trabalho tem como objetivo a organização efetiva
de uma prática docente que considere o aluno como centro motivador do processo
de conhecimento, transformando-o e tornando-o capaz de refletir e agir em seu meio
social.
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O trabalho pedagógico sistemático, cria entre a equipe escolar um clima de
corresponsabilidade, um compromisso permanente com a qualidade do ensino. Só
assim a escola terá condição de encontrar sua personalidade e cumprir seu papel:
informar e formar.
O Plano de Ação será direcionado à análise e reflexão da Proposta Pedagógica,
tendo em vista a necessidade de uma ampla conscientização sobre a importância do
planejamento e da avaliação das ações coletivas no interior da escola.

11.1 Gestão Pedagógica
A equipe de Gestão Escolar viabilizará o processo de formação contínua dentro
do espaço escolar, ou seja, exercício democrático, dialógico e participativo, visando
o desenvolvimento global da instituição de ensino da qual é responsável.
Os coordenadores são os responsáveis pela articulação das práticas
pedagógicas dentro e fora do ambiente escolar, orientando o estudo e a participação
em cursos de formação. A elaboração de cronogramas de atividades pedagógicas e
suas concretizações representa um importante elo entre estudantes, direção e
Professores, buscando soluções para o dia a dia do processo da gestão democrática
e do trabalho coletivo e pedagógico na perspectiva da formação de um ambiente
escolar que favoreça o desenvolvimento da aprendizagem, da ética e da cidadania
a partir do fortalecimento da gestão democrática e do trabalho coletivo.

11.2 Gestão de Resultados Educacionais
Processos e práticas para melhorar o desempenho da Escola
Avaliar é uma atitude constante em todo trabalho planejado. É a constatação da
correspondência entre a proposta de trabalho e seu resultado. Os sistemas de
avaliação não podem ser concebidos na ótica de eficácia e do rendimento, deve se
estabelecer níveis de sucesso na medida em que é sempre possível atingi-lo em
algum grau de maior eficiência e eficácia.
Para criar estratégias que melhorem o desempenho dos Estudantes é importante
entender qual a realidade dos discentes hoje e acompanhar os resultados ao longo
do tempo. Portanto, iremos buscar e criar estratégias eficientes para medir o
desempenho dos Estudantes nas suas diversas formas de manifestação e agora em
especial de modo remoto nos ambientes virtuais ou no material impresso.
A sala de aula tradicional não se adequa às necessidades e desejos das
gerações que estão nascendo nos últimos anos, situação evidenciada no atual
momento de pandemia e distanciamento social. Dessa forma, foi essencial investir
em práticas de ensino inovadoras mediadas por tecnologia para melhorar o
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desempenho dos Estudantes, e tentar acompanhar situação que se mostrou
evidente com a Pandemia do SARS-CoV-2.
Os Professores são os principais responsáveis pelo processo de ensino e
aprendizagem na escola e, com isso, interferem no desempenho dos Estudantes.
Portanto, para ter estudantes que geram resultados significativos, é essencial contar
com uma equipe docente de ponta e capacitada para potencializar a aprendizagem
das crianças e adolescentes.
Os pais e responsáveis também têm um papel fundamental nos resultados das
crianças e adolescentes de nossa Instituição para tanto é essencial abrir os canais
de comunicação com essas pessoas e trazermos esses atores para dentro da
escola, agora de maneira virtual criando uma relação de parceria.
Uma boa estratégia para potencializar os resultados dos estudantes é criar
atividades que ensinem os Estudantes a entender qual a melhor forma de aprender
para cada um deles e aplicar metodologias de estudo eficientes para o
desenvolvimento e aprendizagem, assim eles podem atuar como protagonistas da
própria educação e melhoram o desempenho como um todo.
A assiduidade dos Estudantes às atividades escolares é outro fator essencial
para o sucesso escolar e serão registradas pelos Professores e enviadas à
Secretaria. Os dados relativos à apuração de frequência/ausência, que neste
momento se mede pela realização das atividades na plataforma ou do material
impresso, serão comunicados aos alunos e aos pais ou responsáveis, após cada
síntese de avaliação e quando necessário ao Conselho Tutelar.
As atividades de recuperação contínua e reforço serão oferecidas
obrigatoriamente pela escola em todas as disciplinas em que o aproveitamento do
aluno for considerado menor que 5 (cinco) e com defasagem de conteúdo,
preferencialmente de modo virtual e não sendo possível por meio de material
impresso.
Essas atividades deverão ocorrer de forma Contínua como parte integrante do
processo de ensino e de aprendizagem, no desenvolvimento das aulas remotas; e
de forma Paralela, ao longo do ano letivo em atividades diferenciadas, sobre a forma
de projetos de reforço, onde será utilizado as aulas de parte diversificada para a
retomada de conteúdos básicos de língua portuguesa e matemática e recuperação
de aprendizagem.

11.3 Gestão Participativa
A democracia vem sendo discutida em nossas escolas nos últimos anos, levandonos a crer que esse novo modelo de gestão vem sendo desenvolvido em nossas
instituições educacionais, uma vez que queremos cidadãos conscientes e capazes
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de exercer plenamente a cidadania. Se considerarmos individualmente as pessoas
veremos que ao nascer essas já trazem consigo determinantes que geram
diferenças, entretanto, o mais importante é que as pessoas podem tornar-se
conscientes dessas diferenças e refletir sobre elas de forma que revejam
preconceitos e adotem uma postura crítica em relação à sociedade, assim, um dos
caminhos que possibilita essa tomada de consciência, é uma educação que propicie
a construção do sujeito articulado ao exercício de sua cidadania, pois essa cidadania
é constituída por três direitos fundamentais: civil, político e social.
Uma das formas de conscientizar o cidadão seria exatamente praticar essa
gestão participativa com a comunidade interna escolar, pois será a partir desse
convívio democrático participativo que levaremos o cidadão e a cidadã, aluno e
aluna, professor e a professora, pai e mãe, enfim, todos os envolvidos na escola, a
participarem com responsabilidade.
A gestão dessa escola se dará democraticamente, com observância dos
princípios de autonomia, coerência, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas,
e corresponsabilidade da comunidade escolar. Esse envolvimento da comunidade
escolar acontecerá através das ações desenvolvidas pelos colegiados e instituições
auxiliares da Unidade Escolar.
A escola e o sistema de ensino estão inseridos dentro da comunidade, suas
propostas de trabalho deverão refletir as circunstâncias, as convivências e o
compromisso da comunidade. A comunidade, representada pelos pais e Estudantes
devem participar ativamente das ações da escola através do Conselho de Escolar,
APAM e Grêmio Estudantil.

11.3.1 Grêmio Estudantil
Instituição Escolar autônoma que reúne os estudantes da escola para que se
organizem na defesa de seus interesses e na promoção de atividades educativas,
recreativas e culturais.
A Direção criará condições para a organização do grêmio assim como, procurará
articular a seu entrosamento com a APAM e o Conselho de Escolar. Os Estudantes
se organizam através do Grêmio Estudantil na promoção da integração entre seus
pares, pais, Professores e comunidade escolar. Através do Grêmio os Estudantes
promovem momentos de lazer, cultura e esporte, de música, danças, teatro, jogos
esportivos e passeios culturais. Criando um espaço de participação democrática e
coletiva no ambiente escolar. Cabe pormenorizar que em virtude da Pandemia essa
ação precisou ser revista e talvez não consigamos efetivá-la neste biênio.
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11.3.2 Conselho Escolar Participativo
Se constitui como Órgão Colegiado com representatividade de todos os
segmentos da Comunidade Escolar que tem por objetivo fortalecer e ampliar a
participação da comunidade, família, Estudantes, Professores e funcionários no bom
funcionamento da escola, contribuindo tanto para a organização e aplicação de
recursos como também para a organização de planos, metas e projetos escolares,
garantindo assim uma gestão democrática do ensino.
Faz-se presente, sempre que solicitado, nas reuniões. Seus membros se
mostram interessados oferecendo sugestões para aprimorar o desenvolvimento da
escola, exercendo suas funções de acordo com o Estatuto do Conselho Escolar.
Importante destacar que em virtude do atual momento de saúde pública não foi
possível realizar as eleições previstas para 2021,como também não temos previsão
para a realização do pleito, por essa razão estamos com um colegiado defasado e
desatualizado.

11.3.3 Associação de Pais, Estudantes e Mestres – APAM
A associação de pais, Estudantes e mestres - APAM é uma entidade civil sem
fins econômicos que tem o objetivo de preservar os interesses da comunidade
escolar.
As contribuições são integralmente utilizadas para a aquisição e manutenção de
equipamentos, reparos na estrutura física da escola e para dar continuidade às
ações previstas no Projeto Político Pedagógico da escola.
A participação dos pais que ocorreria através da APAM visaria a integração
comunitária por meio de reuniões, promoções, busca de recursos para
implementação e manutenção dos ambientes pedagógicos e na busca de parcerias
com profissionais para realização de palestras aos pais sobre educação, formação e
relacionamentos entre pais e filhos, e ficou impossibilitada de acontecer em virtudeda
Pandemia.

11.4 Gestão de Pessoas
Educar os filhos e filhas dos membros da Comunidade Escolar é uma das
atividades profissionais mais significantes e ao mesmo tempo mais desafiadoras da
vida humana. Aprimorá-la sempre é fundamental para que tenhamos resultados
positivos e a certeza de que o nosso melhor foi aplicado nessa tarefa de educar e
formar e modelar os seres humanos.

53

O aluno segundo Luckesi (1994, p. 117) “[... ] é um sujeito ativo que, pela ação,
ao mesmo tempo se constrói e se aliena. Ele é um membro da sociedade como
qualquer outro sujeito, tendo caracteres de atividade, sociabilidade, historicidade,
praticidade”. Partindo desse olhar individual, é que a escola tem que desenvolver
sua prática, procurando atender cada sujeito dessa ação de educar em sua
singularidade, interagindo com o outro, tentando suprir suas dificuldades na
aprendizagem e formando cidadãos conscientes e críticos para a vida.
O Serviço de Orientação Educacional – SOE está encarregado pela orientação
educacional dos Estudantes e alunas, acompanhando, junto à direção, Professores
e estudantes seus respectivos problemas disciplinares/familiares que eventualmente
possam estar refletindo no rendimento escolar, realizando reuniões, mediando
conflitos entre as partes, para que possam ocorrer mudança de conduta e a
valorização do ambiente escolar e do estudo, essas ações continuaram acontecendo
via Google Meet.
Acompanham os Conselhos de Classe, buscando aplicar os procedimentos
recomendados pelos Professores e Equipe Gestora. Possuem função vital junto aos
Estudantes, quanto às orientações que antecedem a eleição de Professor
Conselheiro, Representante e Vice representante de Turmas desde sua escolha até
a o acompanhamento para o bom desenvolvimento e funcionamento da Instituição
de Ensino, ações estas que foram realizadas de modo virtual.
Ainda contribui valorosamente com a conciliação de conflitos e a orientação dos
profissionais que atuam nesta Unidade de Ensino nos seus diversos seguimentos,
na busca do bem-estar de todos que aqui desenvolvem suas atividades profissionais.
O atendimento educacional especializado - AEE tem como função identificar,
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as
barreiras para a plena participação dos Estudantes, considerando suas
necessidades específicas. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a
formação dos Estudantes com vistas à autonomia e independência na escola e fora
dela. Consideram-se serviços e recursos da educação especial àqueles que
asseguram condições de acesso ao currículo por meio da promoção da
acessibilidade aos materiais didáticos, aos espaços e equipamentos, aos sistemas
de comunicação e informação e ao conjunto das atividades escolares.
Os Professores e os Agentes Educacionais readaptados atuam em todo o campo
de apoio pedagógico, auxiliando os Professores regentes, a Equipe Gestora
Pedagógica e Disciplinar, quando for o caso, desempenhando suas funções de
acordo com as suas formações, habilidades, limitações e/ou restrições especificadas
pelo Serviço Médico da Secretaria de Educação. Desempenham funções
importantíssimas na Biblioteca, realizando o controle e a distribuição do Livro
Didático, orientando os Estudantes na escolha de livros literários, fomentando o
gosto pela leitura, incentivando práticas de conservação dos livros didáticos com
conscientização e premiações e no suporte às questões disciplinares.
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Professores readaptados e/ou de disciplinas extintas são também utilizados como
Apoios da Direção e da Coordenação, dando suporte também na Assistência
Pedagógica, no que se refere ao atendimento à pais/responsáveis, Estudantes e
Professores.
Os Servidores readaptados da Carreira Assistência à Educação - CAE atuam na
Portaria recepcionando, prioritariamente estudantes, pais e responsáveis, bem como
a todos que procuram a Instituição de Ensino, identificando-os e fazendo os
encaminhamentos que se se fazem necessários (Assistência Pedagógica,
Administrativa, Direção Pedagógica e/ou Disciplinar, Sala de Recursos e Serviço de
Orientação Educacional – SOE).
O Serviço de Vigilância, atualmente terceirizado, é realizado pela Sociedade
Empresária Global. É também de fundamental importância pelo apoio que presta ao
atuar em conjunto com a Equipe da Portaria.
Todos os projetos necessitam da ação conjunta de todos os elementos do plano
de ação (Gestão Pedagógica, Gestão de Pessoas, Gestão Financeira, Gestão
Administrativa, Coordenação Pedagógica, Conselho Escolar, Professores
readaptados, Serviço de Orientação Educacional, Secretaria Escolar, Portaria,
Cantina) para sua eficácia.
No decorrer de todo o ano letivo haverá momentos de leitura, reflexão e estudo,
troca de experiências, busca por soluções, estratégias de ações, estabelecimento de
datas e momentos para a avaliação, planejamento e replanejamento das questões
voltadas para o ensino e aprendizagem no ambiente virtual e de material impresso.

11.5 Gestão Financeira
A gestão financeira da escola se dá através da ação e supervisão do Diretor
Pedagógico e do Tesoureiro, com a imprescindível participação do Conselho
Escolar, que juntos, discutem e definem a utilização das verbas destinadas à
Instituição Educacional, obedecendo às exigências do GDF/Secretaria de Educação,
do Governo Federal e demais Órgãos Fiscalizadores.
As despesas realizadas são regularmente submetidas à apreciação, quando
necessárias correções segundo as orientações e determinações dos Órgãos de
Fiscalização, como já mencionado.

11.6 Gestão Administrativa
A Gestão Administrativa atende tanto aos ideais da Gestão Democrática quanto
da Gestão Compartilhada, cujas atribuições atendem a previsão do Regimento. A
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Gestão, com a implementação da Gestão Compartilhada é dividida, a EquipeGestora
Pedagógica (Diretor, Vice-Diretora, duas (2) Supervisoras Pedagógicas, um
(1) Supervisor Administrativo e quatro (4) Coordenadores). A Equipe Gestora
Disciplinar é composta por um (1) Comandante/Diretor e um (1) Subcomandante,
auxiliados por onze monitores.
Ao Supervisor Administrativo cabe a administração dos recursos humanos,
Servidores efetivos e terceirizados, da vigilância, conservação e limpeza, da
merenda e os Educadores Sociais Voluntários – ESV, recursos financeiros e controle
do patrimônio da Escola.
O patrimônio físico da escola é um bem público, adquirido com recursos
financeiros advindos da arrecadação de impostos. Nesse sentido, sua conservação
e preservação são mais que uma obrigação, um compromisso de cidadania. Assim,
relacionaremos a seguir alguns cuidados que contribuem para a preservação do
patrimônio do CCM - CED 03:
• Proteção ao patrimônio - os bens patrimoniais são conservados em locais
livres de umidade, da ação deletéria de vândalos e protegidos contra intempéries
ocasionais;
• É dado o mesmo tratamento aos bens pertencentes à Associação de Pais,
Estudantes e Mestres – APAM quanto à sua conservação e proteção.
• Bens como: televisores, projetores, vídeos e outros de composição eletrônica
são, preferencialmente, mantidos em locais de difícil acesso quando não estão em
uso, tais como gaiolas e armários com tranca;
• Computadores, copiadoras e outros equipamentos do tipo são mantidos em
sala reservada e, quando possível, com sistema eletrônico de segurança ou
gradeamento em suas janelas;
• É feito relatório de controle, sempre que algum bem patrimonial precisa ser
deslocado de seu local de guarda, para que seja garantida sua devolução e a
informação exata de sua localização;
• Os bens eletrônicos devem ser manuseados, preferencialmente, por pessoas
com algum conhecimento sobre o funcionamento, e mantidos em condições
satisfatórias de conservação com vistas a evitar "acidentes".
• Os bens que não estejam mais em uso por falta de condições de
funcionamento são guardados e eventualmente recolhidos, conforme orientações do
órgão competente;
É feito levantamento anual dos bens patrimoniais da escola, juntamente com o
diretor eleito e nomeado, com base na "carga patrimonial" assinada quando de sua
posse.
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Com a aprovação do projeto que previu, inicialmente, a transformação de quatro
(4) Unidades Específicas de Ensino da Rede Pública do Distrito Federal em Colégios
da Polícia Militar do Distrito Federal - CPMDF deverão formular, aprovar e
implementar um plano de gestão que garanta à Secretaria de Estado de Segurança
Pública e a Polícia Militar do Distrito Federal autonomia para realizar a gestão
administrativa-disciplinar, no âmbito escolar, em atenção ao art. 5º da Lei Distrital nº
4.751/2012. O projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada será composto pela
Gestão Estratégica (PMDF/SEEDF); Gestão Disciplinar Cidadã (PMDF) e Gestão
Pedagógica (SEEDF), e que possuem o mesmo nível de hierarquia no âmbito do
projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada. Este plano foi feito pela SEDF com
a SSPDF a escola não participou é uma crítica que precisamos fazer.
A Secretaria Escolar compõe o quadro funcional da instituição educacional e
assume responsabilidades administrativas de cunho essencial ao êxito da gestão
escolar.
A Secretaria Escolar é considerada um setor essencial da escola, é através dela
que é construída a história da instituição como um todo, incluindo o corpo docente,
funcionários e, principalmente o histórico da vida acadêmica dos Estudantes. Sendo
responsável por todos os eventos burocráticos e legais de funcionamento da
instituição, desta forma a Secretaria necessita ser valorizada, ter seu papel
devidamente reconhecido e receber todo apoio que se faça necessário ao seu
funcionamento.
A Cozinha atualmente tem seu quadro composto por seis (6) merendeiras
terceirizadas e um Servidor efetivo da Secretaria de Educação, para executar o
cardápio estabelecido pela Equipe de Nutricionistas da SEDF. No momento em
virtude da Pandemia não estão sendo servidas refeições.. As instalações da cozinha
foram recentemente reformadas para melhor se adequarem ao atendimento aos
estudantes. Apesar dos esforços as instalações do refeitório ainda não atendem
satisfatoriamente as necessidades dos nossos estudantes uma vez que não
comporta o quantitativo de usuários, gerando alguns transtornos como anecessidade
de se espalharem e até mesmo fazerem a refeição em pé.
A limpeza e conservação da escola é feita por uma empresa terceirizada que
contribui valorosamente para que os ambientes sempre estejam limpos e
organizados.
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12.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETOPEDAGÓGICO

A avaliação acompanhará todo processo da prática do plano de ação, por meio
de reflexões coletivas, que contribuirão para balizar os avanços e recuos da prática
pedagógica.( Apêndice A).
Ao final do 1º e 2º semestres de 2021, serão realizadas avaliações para
conhecimento dos resultados obtidos (simulados preparados pela Supervisão e
Coordenação Pedagógica) com a implementação do PPP, através de questionários
e reuniões, coletando críticas e sugestões junto com a Comunidade Escolar. Os
questionários serão preparados por segmento e seus resultados discutidos em
reuniões específicas ou coletivas sempre que necessárias. Os registros serão
realizados em atas próprias (de coordenação, de assembleias ou individuais,
conforme o caso).
Essa proposta de avaliação tem como principal objetivo, refletir sobre a prática
pedagógica desenvolvida e o processo de aprendizagem dos Estudantes. Para que
esse processo se efetive, será necessário o estudo constante do Replanejamento
Curricular 2020/2021 a partir de referenciais teóricos que fundamentam o trabalho
pedagógico, possibilitando maior direcionamento da ação docente. Com os
resultados, serão definidas quais ações, atualizações e aperfeiçoamentos serão
necessários para melhor execução do projeto.
Destacamos também a Avalição Institucional Interna com todos os seguimentos
da comunidade escolar com o objetivo de fazer uma reflexão conjunta da
comunidade para levantamento de informações que permitam identificar as
fragilidades durante o semestre com intuito de propor mudanças nos projetos com
foco nas intervenções que se fizerem necessárias.

13.

PROJETOS ESPECÍFICOS, INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES.

Em virtude do momento causado pela Pandemia do Coronavírus ,levando em
conta as barreiras no acesso à internet, desigualdades e a falta de familiaridade com
o digital, ficou evidente que o país não está preparado para um estudo totalmente
remoto , todos os esforços da escola estão voltados para as aulas virtuais ou material
impresso, buscando motivar estudantes a continuarem seus estudos, estamos
caminhando no trabalho coletivo por blocos e disciplinas por área do conhecimento
na tentativa de minimizar as perdas na Educação.
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13.1 Programas da Secretaria de Educação
13.1.1 Olimpíadas de Língua Portuguesa
Nesse ano o foco das premiações são justamente os relatos enviados pelo
professor e não mais as produções individuais dos estudantes. A ideia é mostrar
como o trabalho docente é importante e traz bons resultados mesmo durante a
pandemia.
Ao participar da Olimpíada, os (as) professores (as) trabalham com uma
metodologia que aborda conteúdos curriculares previstos no ensino de língua
Portuguesa, em consonância com a BNCC, além de fazer parte de uma rede de
conhecimento que oferece formação a distância e recursos didáticos que contribuem
com o trabalho docente nas escolas.
Por isso que é necessário enviar o texto do professor, vídeos, fotos, áudios e
demais materiais que ajudem a compor o relato profissional.

13.1.2 Olimpíadas de Matemática
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é um projeto
nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto
de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de
Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC.
Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na
área, a OBMEP tem como objetivos principais:

Estimular e promover o estudo da Matemática;
- Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que
um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de
qualidade;
- Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas
científicas e tecnológicas;
- Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo
para a sua valorização profissional;
- Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades
públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas;
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- Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.
Esse ano ela ocorrerá de forma virtual para alunos que tem acesso à internet e
impressa para alunos que fazem uso do material impresso.
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APÊNDICE A
PLANO DE AÇÃO – GESTÃO 2020/2021
A presente proposta tem como objetivo precípuo contribuir para a melhoria e a
democratização da Unidade Escolar, propiciando qualidade ao Ensino ofertado
através do compromisso com o Processo da Gestão Democrática e Compartilhada,
possibilitando assim a formação de cidadãos, críticos, participativos e atuantes nos
meios nos quais se encontram inseridos; bem como valorizar os Princípios da
participação, da autonomia, do pluralismo e da transparência nas práticas escolares.

2. ASPECTOS PEDAGÓGICOS

2.1 Melhorias da Qualidade da Educação na Unidade Escolar

2.1.1 Objetivos Prioritários

•

Auxiliar e Capacitar professores(as) para o uso de tecnologias para serem
trabalhadas no ambiente virtual de aprendizagem;

•

Orientar famílias e estudantes para as novas formas de ensino trazidas
pela Pandemia, promovendo encontros virtuais ou presenciais quando
necessário.

•

Melhorar o resultado do desempenho dos Estudantes em todas as
disciplinas, consequentemente os resultados apresentados nos índices
das avaliações aplicadas pelo Governo, tais como: Sistema de Avaliação
da Educação Básica – SAEB; Prova Brasil; Exame Nacional do Ensino
Médio – ENEM e Programa de Avaliação Seriada – PAS, desta forma
promovendo a conscientização da prática do estudo enquanto meio
transformador da realidade.

•

Implementar práticas pedagógicas que contemplem a independência, o
crescimento, o aprendizado e formação para o pleno exercício da
cidadania, por parte do Educando.

2.1.2 Metas Prioritárias
•

Promover ações que auxiliem o Professor no desempenho de suas
atribuições de natureza e caráter pedagógicos, criando meios e condições
de trabalho, tais como: disponibilização de multimeios na escola para
aqueles que não tem equipamentos nem acesso à internet

•

Apoiar o Professor na elaboração de metas e estratégias visando o
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atendimento das necessidades e eventuais dificuldades apresentadas
pelos Estudantes.
•

Integrar os segmentos da Comunidade Escolar visando uma maior
participação nas decisões coletivas, assumindo papéis de
corresponsáveis no processo educativo.

2.1.1.3 Ações
•

Retomar conteúdos defasados, oferecendo recuperação eficiente e
efetiva, realizando acompanhamento de Estudantes com dificuldades de
aprendizagem.

•

Trabalhar em cima do replanejamento curricular 2020/2021

•

Auxiliar o Professor na elaboração e preparação de material pedagógico,
para uso tanto no ambiente virtual quanto no material impresso ,construindo
um Banco deAulas/Atividades.

•

Desenvolver estratégias de conscientização de toda a Comunidade
Escolar paraestimular uma efetiva participação nas Avaliações de Larga
Escala, em especial o SAEB.

•

Promover, aulões virtuais preparatórios para a participação dos
Estudantes do Ensino Médio nas avaliações ENEM/PAS.

•
•

Reavaliar e atualizar, juntamente com a Comunidade Escolar, o Projeto
Político da Escola.

•

Construir, a partir da percepção do Grupo Docente, a prática interventiva
no sentido de trabalhar Matemática Básica e tópicos relacionados à Língua
Portuguesa,a saber: leitura, interpretação e produção de textos, enquanto
condição essencial de maior desenvolvimento cognitivo nas demais
disciplinas, sempre fazendo a retomada de conteúdos conforme
replanejamento curricular.

•

Em parceria com a Equipe Disciplinar, promover ações relacionadas com
os Temas Transversais, que possibilitem uma formação humanista para o
melhor exercício da cidadania, por parte dos Estudantes.

•

Buscar apoio junto aos setores competentes da Secretaria de Educação,
formação continuada, com vistas ao auxílio dos Professores.

•

Criar espaços de participação do Serviço de Orientação Educacional – SOE.

•
2.2 Acompanhamento e Avaliação das Ações Pedagógicas
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2.2.1 Objetivos Prioritários

•

Fazer a previsão, nas Coordenações Pedagógicas, da realização de
avaliações
de
todas
as
ações/projetos
desenvolvidos
por
bimestre/semestre, fazendo as adequações que se fizerem necessárias.

2.2.2 Metas Prioritárias

•

Realização de reuniões periódicas e aplicação de Questionários, bem
como a utilização de outros meios e recursos avaliativos, solicitando ainda
sugestões de melhorias.

Preparar mecanismos para acompanhamento e análise de resultados das ações
realizadas
•

Promover ações no sentido de, gradativamente, possibilitar a participação
mais representativa da Comunidade Escolar no Conselho de Classe.

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA

3.1 Objetivos Prioritários

•

Propiciar um ambiente de trabalho prazeroso, acolhedor, de diálogo
constante ehumanizado, no qual as pessoas possam ter um sentimento
de pertencimento e corresponsabilidade com a Gestão da Escola.

•

Fazer a locação dos servidores levando em consideração suas habilidades
e limitações.

•

Realizar o acompanhamento sistemático do estado de conservação do
prédio e do mobiliário.

3.2 Metas Prioritárias
•

Buscar, junto à Comunidade Escolar, parcerias para auxiliar na
conservaçãoe manutenção do Patrimônio.
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•

Criar o Laboratório de Informática.

•

Promover reuniões sistemáticas com a Equipe Disciplinar com o intuito
de melhorar a comunicação, e, consequentemente, alcançar a melhoria
e oaperfeiçoamento do andamento dos trabalhos na Escola.

4. GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 Objetivos Prioritários

•

Envolver a Comunidade Escolar no planejamento e aplicação dos recursos
financeiros da Escola.

•

Garantir uma Gestão comprometida, democrática e transparente para com a
Comunidade Escolar.

4.2 Metas Prioritárias

•

Criar um painel demonstrativo com as prestações de contas, com as despesas e
receitas.

•

Realizar o levantamento sobre as necessidades da aquisição de
materiais paraos diversos setores da Escola, observando-se percentuais
de gastos por setores.

•

Buscar recursos financeiros para instalação de sistema de arcondicionado nassalas de aula, para o retorno presencial.

•

Suprir a escola com material para uso das normas de segurança e
saúdedemandadas pela pandemia para um provável retorno
presencial.
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5. ESTRATÉGIAS POR TEMÁTICA

5.1 Preservação do Patrimônio Público

•

Desenvolver um Projeto envolvendo a Comunidade Escolar para despertar
o senso de pertencimento e a necessidade da preservação do patrimônio
como um bem comum e de responsabilidade de todos.

5.2 Participação da Comunidade no Cotidiano Escolar

Trazer a Comunidade Escolar para a Escola por meio de:

a) Reuniões Pedagógicas virtuais,
b) Palestras via YouTube sobre temas de relevanica para as famílias e
estudantes
c) Convocações individuais ( quando necessário ) e
d) Ampla divulgação do Dia Letivo Temático.

Com as ações acima implementadas pretende-se despertar na família do
educando a importância e a necessidade de sua participação no processo de ensino
aprendizagem.
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APÊNDICE B
PLANO DE AÇÃO DA COOORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2021

1. INTRODUÇÃO:

A ação do coordenador pedagógico fundamenta-se em um trabalho de
integração entre aluno, professor, supervisor pedagógico e direção, somada a uma
dinâmica ativa e coerente como linhas norteadoras para um desenvolvimento eficaz
em todo fazer pedagógico da instituição.
Considerando o atual cenário de suspensão das atividades educacionais
presenciais na rede pública de ensino do Distrito Federal, foi necessário realizar uma
a reorganização dos calendários escolares e reorganização das atividades
pedagógicas não presenciais durante o período de pandemia da COVID-19 como
medida preventiva à disseminação da doença, tendo como princípio o bem-estar dos
professores, estudantes e de seus familiares.

2.JUSTIFICATIVA:
A dinâmica do processo didático e da aprendizagem solicita ao Coordenador
Pedagógico que incentive e promova o hábito de estudos, leituras e discussões
coletivas de textos que ampliam e aprofundam bases, encaminhamentos e
concepções que contribuam para que esse processo seja efetivo.
Esse plano tem a função de orientar e avaliar as atividades do corpo docente,
facilitando e esclarecendo a atuação da supervisão pedagógica, junto ao corpo
administrativo, docente e discente da escola.
Este plano é flexível de acordo com as necessidades reais da escola e de toda a
comunidade escolar. Assim os coordenadores podem oferecer um suporte para o
trabalho pedagógico atuando juntamente aos professores no processo de ensinoaprendizagem, auxiliando no planejamento de atividades que serão realizadas à
distância, além de apoiá-los na escolha e na elaboração de um plano de ação de
acordo com a realidade de suas turmas e seus alunos.

3. OBJETIVO GERAL:
O trabalho do Coordenador Pedagógico busca promover as articulações
necessárias para construir estratégias que coloquem a educação a serviço do
desenvolvimento de relações democráticas, ofertando à comunidade escolar uma
educação de qualidade, formando cidadãos críticos e conscientes, atuando junto à
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direção e ao corpo docente com ações a fim minimizar os impactos das medidas de
isolamento social na aprendizagem dos estudantes durante o período da suspensão
das atividades educacionais presenciais.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
●

Elaborar o plano de ação pedagógica;

●

Promover e participar das reuniões de pais e professores;

● Prestar assistência técnico-pedagógica de forma direta aos professores e
estudantes;
● Estudar, pesquisar e selecionar assuntos didáticos e incentivar troca de
experiências entre professores;
●

Orientar e acompanhar no preenchimento dos diários de classe;

● Identificar constantemente quais as prioridades das turmas e professores para
prestar-lhes um melhor atendimento;
● Detectar conjuntamente com professores e Serviço de Orientação
Educacional, as deficiências na aprendizagem;
● Acompanhar o desenvolvimento dos planos, para que haja um trabalho
interdisciplinar;
●

Avaliar a execução dos planos;

● Estabelecer parcerias com os demais setores para enfrentamento da crise
provocada pela pandemia, tais como: Direção, professores, alunos , pais e/ou
responsáveis pelos estudantes.
● Oferecer estratégias de aprendizagem não presencial por meio de
ferramentas tecnológicas, e/ou atividades impressas durante o período provisório do
distanciamento social, para dar continuidade ao processo de ensino
● Pesquisar e sugerir aplicativos, sites, canais na internet e meios diversos que
possam nortear a rotina dos discentes, amenizando as perdas relativas às faltas de
aulas presenciais;
● Auxiliar na sensibilização dos responsáveis pelos estudantes para um
acompanhamento mais próximo das atividades desenvolvidas pelos estudantes
● Realizar busca ativa dos estudantes em situação de baixa participação nas
plataformas de ensino virtual ou de realização de atividades de material impresso
● Auxiliar as famílias por meio de recursos tecnológicos quanto aos
esclarecimentos de dúvidas referente atividades pedagógicas dos alunos,
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favorecendo a relação entre discentes e docentes com vista à aprendizagem do
aluno;
● Zelar pela assiduidade na realização das atividades dos alunos, bem como o
monitoramento da execução das atividades, das avaliações e das recuperações
ofertadas pelos professores aos estudantes;
● Assegurar estratégias de flexibilização das atividades complementares, por
quanto o objeto de conhecimento deve ser igual a todos os alunos. Cabe ao docente
a autonomia de definir atividades que alcancem a necessidade específica de cada
aluno;
● Zelar pelo registro das informações complementares e também da frequência
dos alunos, por meio de relatórios e acompanhamento da evolução nas atividades
propostas;
● Organizar avaliações dos conteúdos ministrados durante o regime especial de
aulas não presenciais, para serem aplicadas na ocasião do retorno às aulas
presenciais;
● Garantir a continuidade do programa curricular do Ensino Fundamental Anos
Finais e do Ensino Médio;
●

Garantir evidências de aprendizagem no processo on-line;

●

Controlar presença dos alunos e atenção ao tempo de tela;

●

Reinventar e adaptar estratégias e recursos pedagógicos para canais digitais;

●

Garantir o conhecimento necessário na prevenção da COVID-19.

5. ATIVIDADES:

● Elaboração do planejamento bimestral para atividades educacionais não
presenciais;
●

Impressão das atividades para alunos sem acesso à plataforma virtual

● Organizar a entrega do material seguindo as medidas de higienização
necessárias e de forma a evitar aglomeração, marcando data e hora por turma.
●

Participação nas reuniões administrativas virtuais;

● Realizar intervenções necessárias junto aos professores pela coordenação
pedagógica;
●

Reuniões por área para acompanhamento das atividades

●

Reuniões para elaboração dos planos;
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●

Auxílio nas avaliações;

●

Acompanhamento e organização dos planos;

●

Participação nas reuniões de Pais e Professores;

●

Orientação, acompanhamento e auxílio aos alunos;

●

Reuniões pedagógicas;

● Assistência à direção em assuntos pedagógicos e em atividades cívicas e
sociais;
●

Diálogos individuais;

●

Conversas informais;

●

Orientação e acompanhamento no preenchimento dos diários de classe;

●

Identificação das prioridades de cada turma;

●

Elaboração e organização de simulados;

●

Organização de banco de atividades para ausência de professores.

● Organização do planejamento de retorno às aulas presenciais, no período
oportuno

6. METODOLOGIA DE TRABALHO:
O método de trabalho é por equipe: em conjunto com a Supervisão
Pedagógica a Coordenação auxiliará professores e estudantes no processo de
ensino aprendizagem por meio de estratégias e ações conjuntas e colaborativas de
acordo com as necessidades. Avaliações diagnósticas foram solicitadas como ponto
de partida do fazer pedagógico, aliadas às avaliações diagnósticas institucionais.

7. PERÍODO DE EXECUÇÃO:
Durante todo ano letivo de 2021
Ações

Cronograma

Responsáveis

Planejar e coordenar as reuniões
pedagógicas.

Bimestral
conforme
calendário escolar da
Escola.

Coordenação.
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Participar de encontros virtuais
promovidos pela Secretaria de
Educação .

Durante o ano

Acompanhar os trabalhos dos
professores e intervir quando
necessário ou quando solicitado.

Sempre que solicitado

Observar os planos de aula dos
professores verificando se está
sendo colocado em prática as
atividades
previstas
no
planejamento.

Coordenação.

Coordenação.

Constantemente

Supervisão/
Coordenação.

Orientar
e
acompanhar
o
preenchimento do diário de classe.

Final de cada bimestre

Coordenação.

Elaboração
semestral.

fevereiro/julho

Supervisão,
Coordenação
e professores

Realização da formação continuada
dos professores, definindo a pauta
dos encontros previamente com os
professores.

Semanal

Coordenação e
professores

Orientar
os
professores
na
elaboração dos projetos didáticos.

Semanal

Coordenação

Identificar alternativas pedagógicas
juntamente com os professores
que concorram para reduzir a
evasão.

Anual

Coordenação,
Direção
e
professores

Colocar em prática atividades
pedagógicas contidas nos projetos
desenvolvidos na escola.

Anual

Coordenação. e
professores.

Desenvolver o projeto (falta ser
definido os projetos).

Dezembro

Coordenação. e
professores.

Reunir a comunidade para a
verificação do P.P.P. renovando as
propostas de trabalho.

Ao longo do ano,
iniciando-se na Semana
pedagógica,
dando
continuidade nos dias
Letivos Temáticos, etc.

do

planejamento
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Comunidade
Escolar

9. CONCLUSÃO:
O sucesso dos objetivos do plano e do processo ensino-aprendizagem não
dependem somente da atuação do coordenador Pedagógico, mas também, da
Direção da Escola, do engajamento dos professores, do desempenho dos demais
funcionários, do interesse dos educandos e ainda, do auxílio dos responsáveis pelos
alunos desta instituição.
Portanto, precisamos contar com a confiança de todos para o bom desempenho
do trabalho, somente assim teremos êxito.

10. AVALIAÇÃO:
● A avaliação consiste num trabalho progressivo e cooperativo entre a direção,
coordenação pedagógica e o corpo docente, integrados com estratégia já adotada
pela Secretaria de Educação de Avaliação Permanente além das avaliações
externas.
Esta avaliação contínua e progressiva será feita através de;
●

Análise do plano elaborado, para verificar se os objetivos foram alcançados;

●

Observações diretas e indiretas de todas as atividades desenvolvidas;

● Conversas, Fichas de acompanhamento; Levantamentos estatísticos;
devolutivas a cada projeto desenvolvido;
●

Reflexão e conclusão, Análise dos dados coletados.
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APÊNDICE C
PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: SIMONE GOMES RIBEIRA
Matrícula: 300.021-1
Turno: M/V
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: JULIANA RAQUEL OLIVEIRA LEMOS
RABELO Matrícula: 243.966-2 Turno: M/V
De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a)
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da
Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na
perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e
Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do
estudante. (2019, p. 30)
Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino
do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador
Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao
Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento
integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e
protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania
com responsabilidade. (2019, p.59)
Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente
ano letivo:
Metas:
A Orientação Educacional (OE) é um trabalho de apoio que visa buscar melhor
aproximação com a família dos estudantes de forma preventiva e educativa,
auxiliando no desenvolvimento integral de seus membros em consonância com os
objetivos propostos pelo Projeto Pedagógico (PP) da escola, dessa forma a
Orientação Educacional pretende atuar na perspectiva de preservação da garantia
dos direitos das crianças e dos adolescentes, referendando a função social da escola
garantindo a assistência ao educando, individualmente ou em grupo, numa ação
conjunta que tem a intenção de intervir no processo de ensino contribuindo para
resultados qualitativos na aprendizagem.
A atuação da OE é com toda a comunidade escolar articulando-se ao trabalho de
cunho coletivo e em parcerias dentro e fora da escola, com o desafio de dialogar e
de se perceber em rede. De igual forma atuará diretamente com pais, professores e
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estudantes que apresentam dificuldades nas áreas afetiva e cognitiva a fim de
realizar encaminhamentos - quando houver necessidade.
Também faz parte das metas da OE realizar acompanhamento sistemático a
professores, estudantes, pais, mães e responsáveis que necessitem de atendimento
individualizado, bem como ações preventivas, denunciadora e interventiva aos casos
de negligência familiar, situações em que os direitos da criança e do adolescente
estejam sendo negados, atacados ou sujeitados.

Esse plano busca utilizar metodologias diferenciadas a partir das metas e
estratégias do PDE, sempre reforçando a importância da integração, reflexão e
intervenção no processo de ensino-aprendizagem para atingir os objetivos propostos
no Projeto Pedagógico. Cabe apontar as metas definidas e escolhidas a serem
trabalhadas no decorrer do ano letivo.
Meta 2.
2.12 – Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do
ensino fundamental, atentando para as especificidades do estudante de forma a
garantir a qualidade do atendimento.
2.17 – Promover e fortalecer, em articulação com os demais órgãos da rede de
proteção social, políticas de promoção da saúde integral das crianças e dos
adolescentes matriculados no ensino fundamental, considerando sua condição
peculiar de desenvolvimento e as especificidades de cada sujeito.
Meta 4.
4.18 – Apoiar ações de enfrentamento à discriminação, ao preconceito e à
violência, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso
educacional dos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação em colaboração com as famílias e com órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à
juventude.

FUNDAMENTAÇÃO
CURRICULAR
TEMÁTICA

Integração
Família/ Escola/
Acolhimento
Sensibilização

Ed.
Cidadani
a
DH

Ed.
Diversi
d.

Ed.
Suste
nt.

PERÍODO
DE
EXECUÇ
DE
ÃO

ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS

EIXO
AÇÃO

Coleta
de
informações em
Coletivas,
Conselhos
de
Classe, Reuniões

Ações junto
com
as
Famílias,
Anual
Estudantes
e
Professores
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com Pais e/ou
responsáveis.
X

X

X

Construção
e
implementação
do mapeamento
institucional.

Análise
da
realidade,
intervenção
e
acompanhament
o.

Produção
de
vídeos, folders,
documentos,
formulários.
Acolhimento
aos professores
e funcionários da
escola.

, Ações no
âmbito
institucional.
Ações junto
com
as
Famílias,
Estudantes
e
Professores
; Ações no
âmbito
institucional.
Ações junto
com
as
Famílias,
Estudantes
e
Professores
; Ações no
âmbito
institucional.
Ações junto
com
as
Famílias
e Estudant
es.
Ações com os
professores
e
funcionários
da escola.

1º Bimestre

Anual

Anual

Anual

Acolhimento com
os alunos através
Ações com os
de vídeos, textos
Anual
alunos
e rodas de
conversa.
Implantação da OE
no Contexto do
Ensino Remoto,
Ações com os
Ferramentas
estudantes
Google,
e
Família;
WhatsApp
e
1º Bimestre
Ações
no
Criação da sala
âmbito
do
OE
na
institucional.
Plataforma
Google Sala de
aula.

Assessoria
Trabalho
Coletivo

ao
X

X

X

Ações
Atuação junto à
institucionai
Equipe Gestora
s
no planejamento
Ações junto
e execução das
aos
atividades.
professores.

Anual

Participação em
Ações junto
Coordenações
aos
Coletivas.
professores.

Anual

74

Participação em Ações
Reunião
institucionai
Institucional.
s.
Ações
Participação
em
institucionai
Estudos
de
s
Casos.
Ações junto
aos
professores.
Ações
institucionai
Participação
em
s
Conselhos
de
Ações junto
Classe.
aos
professores.
Realização
de
momentos
de
formação
em
parcerias
com Ações junto
Instituições
ou
aos
profissionais das
professores.
áreas
de
educação
e
saúde.
Ações
institucionai
Palestras e rodas
s
Ações junto
de conversa.
aos
professores.
Ações junto
aos
Orientação
ao
Professor
Professores
.
Conselheiro

Desenvolvimento
de
Competências
Socioemociona
is

X

X

X

Anual

3º Bimestre

Anual

Anual

Anual

1º Bimestrre

Acolhimento
e
Formulário sobre
saúde
mental
com
os
professores em Ações junto
aos
coletiva, dando
3º Bimestre
Professores
espaço para eles
.
falarem sobre as
dificuldades que
estão passando
nesse momento
de
isolamento
social via meet.
Confecção
de Ações junto
Materiais sobre
com
as
as
emoções,
Famílias,
autocuidado,
Estudantes
ansiedade
e
e
sobre o sentido
Professores
.
da vida.
Trabalhar o tema
ESFORÇO em
Roda
de Ações junto
Conversa com
com
2º Bimestre
os estudantes, e
Estudantes.
trabalhar
uma
escuta de quais
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dificuldades eles
passam.
Trabalhar o tema
POSSIBILIDADE
S diante dos
desafios para o
seu
melhor
desenvolvimento
.
Trabalhar o tema
FELICIDADE,
BEM ESTAR e
QUALIDADE DE
VIDA a partir do
mapeamento das
potencialidades
individuais
levando
os
estudantes
a
lidar com as
emergências
individuais
e
familiares.
Eleição
do
Professor
Conselheiro.
Desenvolvimento
de
trabalho
sobre a Semana
Distrital
da
Orientação
Profissional / 1º
emprego
Realização
do
Projeto
Transição com
acolhimento aos
estudantes das
Escolas Classes
sequenciais.

Direitos
Humanos,
Prevenção,
cultura da paz,
violência,
preconceito e
Campanhas

X

X

X

Ações junto
com
Estudantes.

3º Bimestre

Ações junto
com
Estudantes.

4º Bimestre

Ações junto
ao
estudante.

1º Bimestre

Ações junto
aos
estudantes.

3º Bimestre

Ação
junto
aos
estudantes
e à família.

4º Bimestre

Encaminhar
folders para os
alunos
(a)
Ações junto
explicando como
com
devem
pedir
Estudantes
ajuda com os
e Famílias;
contatos
de
Ações
no Anual
lugares
para
âmbito
fazerem
institucional;
denúncias
em
Ações em
relação
a
rede.
violência
doméstica
e
outros.
Ações junto
Combate ao abuso
com
os
Sexual
e
professores Anual
Violência.
e
estudantes.
Ações junto
Trabalhar
os
com
os Anual
direitos
da
professores
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criança e do
adolescentes.

e
estudantes.
Ações junto
com
Estudantes
e Famílias.
Ações
no
âmbito
institucional;
Ações em
rede.

3º Bimestre

Ações junto
aos
estudantes.

4º Bimestre

Ações junto
com
Trabalhar
a
Estudantes
temática
e Famílias;
valorização da
Ações
no
vida (setembro
âmbito
amarelo).
institucional;
Ações em
rede.

3º Bimestre

Participação nas
ações
da
Semana
Nacional
da
Pessoa
com
Deficiência.

Dia
Consciência
Negra.

da

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:
Divulgação dos resultados das ações da Orientação Educacional nos momentos
de avaliação institucional ou de acordo com a necessidade de cada realidade
escolar; (Meta 4.18)

Levantamento da participação da comunidade à partir de instrumentos
diagnósticos:
Tabulação de Dados retirados dos questionários feitos em formulário;
Apresentação dos dados recolhidos em slides; (Meta 2.12)

Avaliar Encontros e Rodas de Conversa através de nuvem de palavras, perguntas
e ferramentas slide.

Encontros de Articulação Pedagógica modalidade/etapa para alinhamento e
avaliação das principais dificuldades. suas origens, consequências e possíveis
soluções das ações da OE

Reunião com a Gestão e Coordenação para avaliar as ações da OE na escola.
77

Acompanhar o processo de encaminhamento para a rede de Saúde e Proteção
da Criança. (Meta 2.17)
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APÊNDICE D
PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS
1. INTRODUÇÃO:
A Sala de Recursos Generalista do CCMDF- CED 03 de Sobradinho atende a
educandos com laudo de deficiência intelectual (DI), deficiência física (DF),
deficiências múltiplas (DMU) ou Transtorno do Espectro autista (TEA).
Os atendimentos acontecem no contraturno e têm o objetivo de complementar os
conteúdos pedagógicos desenvolvidos na sala comum. Ocorre também o
desenvolvimento de projetos pedagógicos com os educandos no decorrer do ano
letivo. Além dos atendimentos aos educandos, orientamos pedagogicamente o corpo
docente.

2.JUSTIFICATIVA:
Nos atendimentos é oferecido ao educando apoio nas atividades da sala
comum e letramento digital. Com o projeto ABC do Cerrado buscamos desenvolver
a linguagem oral e escrita para que o educando expresse seu ponto de vista sobre o
bioma Cerrado e estreite os vínculos com a comunidade. Com o projeto “VALORES”
buscamos despertar o autoconhecimento, a valorização da relação como outro e com
o meio em que vive.

3. OBJETIVO GERAL:
Facilitar o processo de inclusão socioeducativa, incentivar o respeito e
promover a cidadania a partir do conhecimento e apoderamento de suas habilidades.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
●

Apoio as atividades escolares;

●

Promover letramento digital: uso da plataforma e aplicativos pedagógicos.

● Promover e participar de formações sobre os alunos com necessidades
educacionais especiais;
●

Adaptação e formatação de material pedagógico;

●

Orientação sobre o preenchimento do formulário de adequações curriculares;

●

Orientar os pais sobre o desenvolvimento pedagógico do(a) educando(a);
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● Produção e postagem de material pedagógico de acordo com o PIBI do(a)
educando(a);
● Acompanhar o desenvolvimento pedagógico do educando em relação ao ano
escolar;
● Avaliar o desenvolvimento pedagógico do educando de acordo com os
objetivos traçados no PIBI;
●

Participar dos EAPs.

5. METODOLOGIA DE TRABALHO:
Atendimentos via Google Meet, google sala de aula e material impresso.

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Durante todo ano letivo de 2021.
AÇÕES
CRONOGRAMA
Reuniões
com
responsáveis para a
escolha do horário de
atendimento, envio do
formulário de cadastro 1ª quinzena de março.
na sala de recursos.
Reuniões
com
responsáveis,
SOE, Março a dezembro
professores,
coordenadores
e
gestores
(quando
necessário)
Encontro
Articulado
Pedagógico às sextas- Março a dezembro
feiras.
1 (um) atendimento Março a dezembro
semanal via meet (área
de
linguagem
e
humanas).
1(um)
atendimento Março a dezembro
semanal via meet (área
de exatas, ciências da
natureza).
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RESPONSÁVEIS
Ana Cristina e Márcia

Ana Cristina e Márcia

CRE-SO

Ana Cristina

Márcia

1 atendimento coletivo- Março a 1ª quinzena de Ana Cristina e Márcia
semanal- Projeto ABC
agosto
do Cerrado via meet.
1 atendimento coletivo- 2ª quinzena de agosto
Ana Cristina e Márcia
semanalProjeto
até dezembro.
“VALORES” via meet.
7. CONCLUSÃO:
As atividades desenvolvidas e previstas estão sendo planejadas e organizadas
ao longo do ano, de forma que fortaleça o crescimento intelectual, social e cultural
de cada educando(a), com a finalidade de contribuir com o desenvolvimento da
cidadania e atitudes responsáveis e respeitosas em relação a si mesmo e ao outro.

8. AVALIAÇÃO:
A avaliação acontece durante os atendimentos via meet e das atividades
devolvidas, de acordo com as seguintes competências gerais da BNCC:

1-Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva.
5. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens
artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações,
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que
levem ao entendimento mútuo.
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APÊNDICE E
PORTARIA CONJUNTA Nº 01, DE 31 DE JANEIRO DE 2019
Dispõe sobre a implementação do projeto piloto Escola de Gestão
Compartilhada, que prevê a transformação de quatro unidades específicas de ensino
da rede pública do Distrito Federal em Colégios da Polícia Militar do Distrito Federal,
e dá outras providências.
CAPÍTULO I DA FINALIDADE E ESTRUTURA
Art. 1º O projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada visa a colaboração entre
a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Segurança Pública,
por intermédio de ações conjuntas a fim de proporcionar uma educação de
qualidade, bem como construir estratégias voltadas ao policiamento comunitário e
ao enfrentamento da violência no ambiente escolar, para promoção de uma cultura
de paz e o pleno exercício da cidadania.
§1º A execução do projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada será realizada
através da participação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, por
intermédio da Polícia Militar do Distrito Federal, na gestão administrativa e disciplinar
de quatro unidades de ensino específicas da rede pública do Distrito Federal, que
passarão a ser denominadas de Colégio da Polícia Militar do Distrito Federal CPMDF, com vistas a atender critérios de vulnerabilidades sociais, índices de
criminalidade, de desenvolvimento humano e da educação básica.
§2º As unidades de ensino da rede pública do Distrito Federal que passarão a
contar com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública para execução
do projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada serão:
a) Centro Educacional 03 de Sobradinho;
b) Centro Educacional 308 do Recanto das Emas;
c) Centro Educacional 01 da Estrutural;
d) Centro Educacional 07 da Ceilândia.
Art. 2º Os objetivos do projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada são:
I - Facilitar a construção de valores cívicos e patrióticos aos estudantes das
unidades de ensino;
II - Formar os discentes com o escopo de prepará-los para o exercício da plena
cidadania, conscientes de seus deveres e direitos, em respeito às garantias previstas
no art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente e nos arts. 32 e 35 da Lei nº
9.394/96, que estabelece diretrizes e bases da educação em âmbito nacional;
III - Melhorar os indicadores de desenvolvimento da educação básica - IDEB nas
instituições de ensino contempladas;
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IV - Buscar maiores índices de aprovação dos estudantes da rede pública de
ensino nos certames de acesso às instituições de ensino médio e superior, bem
como maior inserção no mundo do trabalho;
V - Obter avanços nos parâmetros de segurança pública cidadã na comunidade
escolar, por meio da participação integrada da sociedade e dos órgãos públicos,
como ferramenta transformadora da gestão do ensino;
VI - Diminuir a evasão escolar.
Art. 3º A realização do projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada está
fundamentada no art. 118 da lei nº 12.086, de 06 de novembro de 2009, a qual prevê
que a Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social, através da Polícia
Militar do Distrito Federal, poderá coordenar e supervisionar as instituições de ensino
da rede pública de educação básica, com o propósito de atender a população,
buscando uma aproximação social alicerçada nos direitos humanos e na
participação comunitária.
§ 1º O projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada será implementado por meio
desta Portaria Conjunta.
§ 2º Esta Portaria Conjunta transformará a gestão escolar em híbrida, sendo
implantado um modelo de gestão compartilhada e assim, mantida a gestão
pedagógica, em respeito ao que dispõe a Lei Distrital nº 4.751, de 07 de fevereiro de
2012.
§ 3º O projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada será composto pela Gestão
Estratégica, Gestão Disciplinar Cidadã e pela Gestão Pedagógica, a saber: I - Gestão
Estratégica - PMDF/SEEDF; II - Gestão Disciplinar Cidadã- PMDF; III - Gestão
Pedagógica- SEEDF.
§ 4º A Gestão Pedagógica e a Gestão Disciplinar-Cidadã possuem o mesmo nível
de hierarquia no âmbito do projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada.
§ 5º A Gestão Estratégica será composta pela estrutura administrativa disposta
em portaria complementar.
§ 6º A Diretoria Executiva, quadro integrante da Gestão Estratégica, do projeto
piloto Escola de Gestão Compartilhada ficará a cargo da Secretaria de Estado de
Segurança Pública e da Paz Social.
§ 7º A Gestão Disciplinar Cidadã e a Gestão Pedagógica serão compostas pela
estrutura administrativa disposta no Anexo I desta Portaria Conjunta, ficando as suas
responsabilidades a cargo da SESP e da SEEDF respectivamente.
Art. 4º As Gestões Pedagógicas e Disciplinar Cidadã irão realizar suas atividades
de maneira autônoma e independente, conforme suas atribuições, e buscarão
sempre o apoio da outra, em atenção ao princípio da gestão democrática do ensino
público.
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§1º As decisões decorrentes de cada gestão não estão condicionadas à
aprovação da outra, no entanto, deverão ser levadas à sua submissão, com o devido
dever de consideração.
CAPÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO
Art. 5º O projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada seguirá as Diretrizes
Curriculares da Educação, com inserção de disciplinas inerentes à cultura cívicomilitar, tais como ética e cidadania, banda de música, musicalização, esportes e
ordem unida, objetivando o bem-estar social.
Art. 6º Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao gerenciamento das
Instituições de Ensino que passarão a ser denominadas "Colégios da Polícia Militar"
continuarão a cargo da Secretaria de Estado de Educação, todavia as funções
comissionadas relativas à Gestão Disciplinar Cidadã serão custeadas pela
Secretaria de Estado de Segurança Pública.
§1º As funções comissionadas referentes à Gestão Disciplinar Cidadã
compreendem: I- Comandante, símbolo DF-14; II- Subcomandante, símbolo DF-13;
III- Coordenador Disciplinar, símbolo DF-12;
§2º As funções de instrutor e monitor serão exercidas, preferencialmente, por
policiais militares com restrição médica ao serviço operacional, policiais militares
designados e policiais militares que estiverem em Prestação de Trabalho por Tempo
Certo - PTTC.
§3º Os policiais militares que se enquadrarem nas hipóteses do parágrafo anterior
não fazem jus ao recebimento da remuneração referente ao cargo em comissão.
§4º A Secretaria de Estado de Segurança Pública providenciará o remanejamento
das funções comissionadas, além de poder readaptar policiais militares com
restrição médica ao serviço operacional para a execução do projeto piloto.
§6º O policial militar da ativa que realizar as funções de monitor disciplinar ou
instrutor disciplinar terá direito à remuneração correspondente ao símbolo DF-12.
Art. 7º As unidades de ensino que farão parte do projeto piloto Escola de Gestão
Compartilhada deverão formular, aprovar e implementar um plano de gestão que
garanta à Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Polícia Militar do Distrito
Federal autonomia para realizar a gestão administrativa-disciplinar, em atenção ao
art. 5º da Lei Distrital nº 4.751/2012. Parágrafo único. Nenhuma unidade de ensino
da rede pública do Distrito Federal será obrigada a fazer parte do projeto piloto
Escola de Gestão Compartilhada, no entanto, caso for de sua vontade participar,
deverá cumprir com o disposto no caput deste artigo.
Art. 8º A criação do programa Escola de Gestão Compartilhada dependerá de lei
específica.
CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
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Art. 9º Esta Portaria Conjunta abrangerá apenas as quatro unidades de ensino
contempladas pelo projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada.
Art. 10. As partes poderão, a qualquer momento e unilateralmente, denunciar a
presente Portaria Conjunta.
Art. 11. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
RAFAEL PARENTE
Secretário de Estado de Educação

ANDERSON GUSTAVO TORRES
Secretário de Estado de Segurança Pública
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APÊNDICE F
PORTARIA CONJUNTA Nº 09, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019
Dispõe sobre a implementação do Projeto Escolas de Gestão Compartilhada,
entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, que prevê a transformação de
Unidades Escolares específicas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal em
Colégios Cívico-Militares do Distrito Federal, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas respectivas atribuições legais e regimentais, resolvem:

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E ESTRUTURA
Art. 1º Instituir as Escolas de Gestão Compartilhada - EGCs, entre a Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF e a Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Distrito Federal - SSP/DF, doravante denominados Colégios
Cívico-Militares do Distrito Federal, como Unidades Escolares - UEs da Rede Pública
de Ensino do Distrito Federal, de Ensino Fundamental e Médio, por intermédio das
quais ações conjuntas são realizadas, entre as Secretarias supracitadas, a fim de
proporcionar uma educação de qualidade, bem como construir estratégias voltadas
à segurança comunitária e ao enfrentamento da violência no ambiente escolar, para
promoção de uma cultura de paz e o pleno exercício da cidadania.
§1º A SEEDF é responsável pela gestão administrativa e pedagógica das UEs e
pelo cumprimento do Projeto Político-Pedagógico, conforme Leis de Diretrizes
Educacionais.
§2º A SSP/DF é responsável pela gestão disciplinar, cabendo empregar o efetivo
da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF e do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal - CBMDF na coordenação de atividades extracurriculares e nas
ações disciplinares voltadas à formação cívica, moral e ética do corpo discente,
objetivando o bem-estar social.
Art. 2º Os objetivos das Escolas de Gestão Compartilhada são:
I - aumentar as taxas de aprovação dos estudantes na Rede Pública de Ensino
do Distrito Federal assim como no acesso a Instituições de Ensino Superior - IEs,
bem como proporcionar maior inserção desses estudantes no mundo do trabalho;
II - reduzir as taxas de reprovação, abandono e evasão escolar dos estudantes na
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;
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III - alcançar e superar as metas estabelecidas, nas Unidades Escolares, para o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb;
IV - facilitar a construção de valores cívicos e patrióticos aos estudantes das
unidades de ensino;
V - aumentar a disciplina e o respeito hierárquico;
VI- formar os discentes com o escopo de prepará-los para o exercício da plena
cidadania, conscientes de seus deveres e direitos, em respeito às garantias previstas
no art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente e nos arts. 32 e 35 da Lei nº
9.394/96, que estabelece diretrizes e bases da educação em âmbito nacional;
VII - obter avanços nos parâmetros de segurança pública cidadã na comunidade
escolar, por meio da participação integrada da sociedade e dos órgãos públicos,
como ferramenta transformadora da gestão do ensino; VII - reduzir o índice de
criminalidade no âmbito escolar, bem como na região onde a escola esteja situada
Art. 3º O desenvolvimento das atividades nas Escolas de Gestão Compartilhada
compreende-se por meio da Gestão Estratégica, da Gestão Pedagógica e da Gestão
Disciplinar-Cidadã.
Art. 4º A Gestão Estratégica, sob responsabilidade conjunta da SEEDF e da
SSP/DF, atua por meio do Comitê Gestor e é responsável por estabelecer diretrizes,
realizar o monitoramento e avaliar os resultados das Escolas de Gestão
Compartilhada.
§1º O Comitê Gestor é composto por dois representantes da SEEDF com lotação
nas áreas finalísticas, dois representantes da SEEDF com lotação nas UEs de
gestão compartilhada com a SSP/DF, dois representantes da SSP/DF, um
representante da PMDF e um representante do CBM D F.
§2º O Comitê Gestor será presidido por um representante de uma das Secretarias,
membro do Comitê Gestor, havendo alternância bianual na presidência entre as
Secretarias. Em casos de deliberação e empate no Comitê Gestor, o voto de minerva
caberá à presidência.
§3º Os representantes serão designados por atos do Secretário de Estado de
Educação do Distrito Federal e do Secretário de Estado de Segurança Pública do
Distrito Federal.
Art. 5º A Gestão Pedagógica é desempenhada pela SEEDF e compreende a
formulação e implementação do Projeto Político-Pedagógico das UEs, em
consonância com as políticas educacionais vigentes e as normas e diretrizes da
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
Art. 6º A Gestão Disciplinar-Cidadã, sob responsabilidade e coordenação da
SSP/DF, é executada por meio da PMDF e do CBMDF e compreende ações
disciplinares voltadas à formação cívica, moral e ética do corpo discente.
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§1º A Gestão Disciplinar-Cidadã dos Colégios Cívico-Militares do Distrito Federal
deve ser executada conjuntamente por servidores da PMDF e do CBMDF, sendo o
comando de cada Unidade Escolar designado pelo Secretário de Segurança Pública
do Distrito Federal.
§2º Nos Colégios Cívico-Militares do Distrito Federal que tiverem o Comando da
Gestão Disciplinar a cargo da PMDF, deverá haver maioria de servidores desta
Corporação, aplicando-se a mesma regra para aqueles comandados por militares do
CBMDF.
Art. 7º A Gestão Pedagógica e a Gestão Disciplinar-Cidadã possuem o mesmo
nível de hierarquia.
§1º As Gestões Pedagógica e Disciplinar-Cidadã realizam suas atividades de
maneira autônoma, independente e harmônica, conforme suas atribuições, e devem
sempre buscar o apoio recíproco, em atenção ao princípio da gestão democrática do
ensino público.
§2º As decisões decorrentes de cada gestão não estão condicionadas à
aprovação da outra, no entanto, deverão ser levadas ao seu conhecimento, com o
devido dever de consideração.
§3º Eventuais divergências ou dúvidas quanto às competências deverão ser
dirimidas pelo Comitê Gestor da Gestão Estratégica.

CAPÍTULO II
DAS UNIDADES ESCOLARES INTEGRANTES DO PROJETO E SUAS
DENOMINAÇÕES
Art. 8º As Unidades de Ensino da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que
integram as Escolas de Gestão Compartilhada são:
a) Centro Educacional 03 de Sobradinho;
b) Centro Educacional 308 do Recanto das Emas;
c) Centro Educacional 01 da Estrutural;
d) Centro Educacional 07 da Ceilândia;
e) Centro Educacional Condomínio Estância III de Planaltina;
f) Centro Educacional 01 do Itapoã;
g) Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga;
h) Centro de Ensino Fundamental 01 do Núcleo Bandeirante;
i) Centro de Ensino Fundamental 407 de Samambaia.
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§1º As UEs que integrarem as Escolas de Gestão Compartilhada passarão a ser
denominadas de Colégio Cívico-Militar do Distrito Federal - CCMDF.
§2º Para fins administrativos, a denominação das UEs será acrescida da
nomenclatura original.

CAPÍTULO III
DA ADESÃO AO PROJETO
Art. 9º As UEs que desejarem aderir às Escolas de Gestão Compartilhada poderão
realizar audiências públicas, de caráter consultivo.
Art. 10 As UEs que integrarem as EGCs deverão implementar, igualmente, o
Projeto Político-Pedagógico e o Plano de Gestão Disciplinar-Cidadã, aprovado por
portaria conjunta subscrita pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito
Federal e pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. §1º O
Comitê Gestor da Gestão Estratégica zelará pela implementação do Projeto PolíticoPedagógico das UEs e pela aplicação do Plano de Gestão Disciplinar.
§2º O Projeto Político-Pedagógico assegura à Unidade Escolar autonomia para o
desenvolvimento da Gestão Pedagógica nas UEs integrantes das EGCs.
§3º O Plano de Gestão Disciplinar assegura à PMDF e ao CBMDF autonomia para
executarem a Gestão Disciplinar-Cidadã nas UEs integrantes das EGCs. Art. 11 Fica
assegurado aos estudantes matriculados nas Escolas de Gestão Compartilhada o
direito de transferência para outra UE da mesma região, caso não aceite as regras
da gestão compartilhada.
Art. 12 Fica assegurado aos professores já lotados nas Escolas de Gestão
Compartilhada o direito de transferência para outra UE da mesma região, caso não
aceite as regras da gestão compartilhada.

CAPÍTULO IV
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Art. 13 As Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal
serão indicadas para integrarem as Escolas de Gestão Compartilhada com base,
dentre outros critérios, no Indicador de Vulnerabilidade Escolar - IVE, apresentado
anualmente pelo Comitê Gestor da Gestão Estratégica, com vistas a atender critérios
de vulnerabilidades sociais, índices de criminalidade, de desenvolvimento humano e
da educação básica. Parágrafo único. O IVE deverá ser apresentado até o mês de
novembro de cada ano, para subsidiar a escolha da (s) unidade (s) escolar (es) para
o ano letivo subsequente.
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CAPÍTULO V
DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Art. 14 As Escolas de Gestão Compartilhada, deverão obedecer às Diretrizes
Curriculares Nacionais - DCNs e a Base Nacional Comum Curricular - BNCC,
acrescidas de atividades inerentes à cultura cívicomilitar, tais como ética e cidadania,
ordem unida, banda de música, musicalização, esportes e teatro, objetivando o bemestar social, como atividades extracurriculares.
Art. 15 As atividades extracurriculares que compõem o Projeto são definidas,
supervisionadas e coordenadas por policiais militares e bombeiros militares. Art. 16
Os profissionais que atuarem na Gestão Pedagógica e na Gestão Disciplinar-Cidadã
devem ser submetidos a cursos de formação continuada a serem definidos
conjuntamente pela Secretaria de Estado de Educação e pela Secretaria de Estado
de Segurança Pública, ministrados tanto por militares da PMDF e do CBMDF quanto
por profissionais da educação, dadas as especificidades das diferentes áreas de
atuação.

CAPÍTULO VI
DO INGRESSO NAS ESCOLA DE GESTÃO COMPARTILHADA
Art. 17 O ingresso de novos estudantes nas Escolas de Gestão Compartilhada
seguirá os critérios estabelecidos no documento Estratégia de Matrícula, vigente
para o ano letivo, no item Etapas da Matrícula da SEEDF. Parágrafo único. Não
haverá cobrança de valores para o ingresso e manutenção dos discentes nas
Escolas de Gestão Compartilhada. CAPÍTULO VII DO EMPREGO DE
SERVIDORES PARA ATUAÇÃO NA GESTÃO DISCIPLINAR-CIDADÃ Art. 18 A
Secretaria de Estado de Segurança Pública pode empregar os servidores dos órgãos
a ela vinculados para o desempenho das atividades de Gestão Disciplinar-Cidadã
nos Colégios Cívico-Militares do Distrito Federal §1º O emprego e a cessão dos
militares da PMDF e da CBMDF para atuarem nos Colégios Cívico-Militares do
Distrito Federal devem observar os requisitos previstos em norma específica. §2º
Poderão ser selecionados militares inativos das Forças Armadas e servidores
inativos da Segurança Pública para desempenhar funções de monitores ou
instrutores da Gestão Disciplinar-Cidadã, sob a coordenação da PMDF e da CBMDF.

CAPÍTULO VIII
DA EQUIPE GESTORA
Art. 19 Os Colégios Cívico-Militares do Distrito Federal são compostos pela
seguinte equipe gestora:
I - Na Gestão Pedagógica-Administrativa:
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a) Diretor Pedagógico-administrativo;
b) Vice-Diretor Pedagógico-administrativo;
c) Supervisor Pedagógico-administrativo;
d) Chefe de Secretaria.
II - Na Gestão Disciplinar-Cidadã:
a) Comandante-Disciplinar;
b) Subcomandante-Disciplinar;
c) Supervisor Disciplinar e de atividade Cívico-Cidadã;
d) Instrutor/Monitor.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 20 Poderão ser incluídas outras Unidades Escolares da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal no Projeto Escolas de Gestão Compartilhada, mediante
ato conjunto dos Secretários de Estado de Educação e de Estado de Segurança
Pública do Distrito Federal. Art. 21 Revoga-se a Portaria Conjunta n º 01, de 31 de
janeiro de 2019. Art. 22 Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua
publicação.

ANDERSON GUSTAVO TORRES
Secretário de Estado de Segurança Pública

JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

Secretário de Estado de Educação Interino
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