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1. APRESENTAÇÃO
O Projeto Político-Pedagógico do CED 02 de Brazlândia é uma
construção coletiva de um plano de ação que culmine em uma formação crítica
e emancipadora necessária à transformação social e que atenda aos anseios e
necessidades da comunidade escolar, através de um projeto participativo e de
efetiva colaboração de todos envolvidos no processo educativo.
No presente documento encontram-se explícitos os objetivos, metas e
estratégias a serem implementados na unidade escolar no ano de 2021,
pautados nos fins e princípios que norteiam a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9394/96 – Art. 3ª), no Currículo em Movimento do Ensino
Fundamental das Escolas Públicas do DF, nas Diretrizes Pedagógicas da
SEDF, e demais diretrizes, orientações e instruções legais.
A fim de viabilizar a participação dos diversos segmentos que
constituem a comunidade escolar durante esta fase de isolamento social
imposto pela Pandemia da Covid-19, as propostas aqui apresentadas foram
levantadas em reuniões pedagógicas, comunitárias, do conselho escolar, de
assembleias gerais e da avaliação institucional, realizadas, em regime de
excepcionalidade, por meio de plataformas digitais.
Os dados de 2020, avaliados durante a Semana Pedagógica de 2021,
foram de especial importância, pois trouxeram reflexões valiosas para subsidiar
a reelaboração de um plano de continuidade das atividades pedagógicas à
distância, no momento atual de aprendizado de todos em relação à utilização
das tecnologias e novas metodologias de trabalho.
A expectativa de reabertura das escolas, neste ano de 2021, traz
alegria, mas traz, também, o enorme desafio da implantação de uma estrutura
escolar adequada à situação de ensino presencial juntamente com o ensino
remoto.
Professores, colaboradores, alunos e famílias não encontrarão o
mesmo cenário de antes do isolamento social, haverá uma nova realidade, um
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novo ambiente, uma nova configuração das vivências, dos espaços e dos
compartilhamentos e um novo modo de agir e interagir com as pessoas.
Portanto, importantes habilidades serão requeridas a todos os envolvidos no
processo de ensino.
Assim, a revisão do Projeto Político Pedagógico é, mais do que nunca,
a oportunidade para as escolas repensarem, à luz da nova realidade, seus
princípios norteadores e novas formas de conduzir a escola, revendo as
práticas e as necessidades que vão surgindo ao longo do processo
educacional, buscando, assim, o aperfeiçoamento do seu modelo de atuação.
Desejamos que este período de planejamento seja um momento de
aprender com o outro, de pensar nas possibilidades de atuação em 2021 e de
muitas trocas e aprendizagens.

1.1 Histórico da escola

O Centro Educacional 02 foi construído em 1982 e foi inaugurado em
22 de fevereiro de 1983, quando iniciou suas atividades sob a direção do
professor Celso Grise.
O contexto no qual a escola está inserida é a cidade de Brazlândia
(DF), localizada na periferia do Distrito Federal.
Uma parte significativa dos alunos pertence a famílias que provêm da
zona rural e que ganham até quatro salários mínimos por mês. Muitas dessas
famílias têm pouco acesso aos meios de informação e, geralmente, seus filhos
se informam por meio do que a escola oferece, buscando nela, a oportunidade
de aprenderem e se desenvolverem.

1.2. Identificação da Unidade Escolar

Centro Educacional 02 de Brazlândia
Criação:

Resolução nº 659-CD, de 17/02/1982.

Denominação:

Centro Educacional 02 de Brazlândia.
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Inst. Nº 101-DEx, de 12/03/1982 (A.N. da
Vinculação:

FEDF, vol. IV) Com vinculação à Diretoria
Regional de Ensino de Brazlândia.

Código:

626 – DRE Brazlândia.

Localização:

Praça do Laço, Área Especial S/N, Setor
Norte, Brazlândia – DF. CEP: 72.705-700.

Telefone:

(61) 3901.3662 – Direção
(61) 3901.6633 – Secretaria

E-mail:

ced02.brazlandia@edu.se.df.gov.br

1.3. Identificação da Equipe Gestora

Diretora: Miriam Cátia Pio
Vice-Diretora: Sílvia Cecília da Silva Faria
Chefe de Secretaria: Eva Simão
Supervisora Pedagógica Diurno: Renata Ramires
Supervisor Pedagógico Noturno: Raines Adiron
Supervisores Administrativos: Leiva
Orientadora educacional: Islene Coutinho
Coordenador Pedagógico Diurno: Humberto
Coordenadora Pedagógica Diurno: Luana
Coordenadora Pedagógica Diurno: Ednar Sônia
Coordenador Pedagógico Noturno: Thiago

1.4. Estrutura Física

Dependências da escolar

Quantidade

 Almoxarifado

01

 Arquivo da Secretaria

01

 Auditório – em construção

01

 Banheiro feminino para alunas

01
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 Banheiro feminino para professoras

02

 Banheiro feminino para servidoras

01

 Banheiro masculino para alunos

01

 Banheiro masculino para professores

01

 Banheiro masculino para servidores

01

 Biblioteca

01

 Cantina

01

 Copa Professores

01

 Copa para Oficina Pedagógica

01

 Deposito de mantimentos

01

 Deposito geral

01

 Deposito para educação física

01

 Estacionamento privativo

01

 Laboratório de ciências

01

 Laboratório de informática

01

 Pátios cobertos

02

 Praça de convivência

01

 Sala da Direção

01

 Sala da Vice direção

01

 Sala de coordenação (diurno, noturno e

03

supervisão)
 Sala de mecanografia

01

 Sala de múltiplas funções

01

 Sala de orientação educacional

01

 Sala de professors

01

 Sala de recursos

03

 Sala de atendimento Altas Habilidades

02

 Sala para Oficina Pedagógica

02

 Sala para servidores

03

 Salas de aula

22

 Secretaria

01

 Supervisão administrative

01

 Vestiário feminino para alunas

01
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 Vestiário masculino para alunos

01

1.5. Diagnóstico da realidade da escola

Para diagnosticar e caracterizar a realidade escolar do CED 02, foram
utilizados dados disponibilizados pela secretaria da escola, dados do censo
escolar e avaliações externas, dados obtidos de instrumentos aplicados aos
diversos segmentos da escola durante os momentos de avaliação institucional
e, mais informalmente, dados oriundos de relatos de vivências dos professores
e dos alunos.
De uma maneira geral, esses dados apontam para uma diversidade e
heterogeneidade social, econômica e cultural dos estudantes do CED 02,
sendo boa parte deles carentes de recursos econômicos, assistência médica e
acesso ao lazer e a programas de prevenção ao uso de drogas e violência.
Embora a maioria dos alunos seja oriunda da região circunvizinha à
escola, há, também, alunos provenientes de localidades um pouco mais
afastadas, como Vila São José, Assentamento, Veredas, Cascalheira, Incra 8,
Setor de Chácaras e, a t é m e s m o , de outras cidades, como: Águas
Lindas (GO), Padre Lúcio (GO), Curralinho (GO), Ouro Verde (GO), Vendinha
(GO) e Monte Alto (GO).
Atualmente, a escola oferece, tanto no turno matutino quanto no turno
vespertino, as quatro séries que compõem a segunda fase do Ensino
Fundamental - 6º, 7º, 8º e 9º anos e, no turno vespertino, a 1ª. e 2ª. série do
Ensino Médio.
O turno noturno é ofertada a Educação de Jovens e Adultos - EJA uma
modalidade de ensino que oferta a escolarização aos jovens, adultos e idosos
que buscam dar continuidade a seus estudos no Ensino Médio,assegurandolhes oportunidades apropriadas, consideradas suas características, interesses,
condições de vida e de trabalho, mediante ações didático-pedagógicas
coletivas e/ou individuais.
A escola oferece, ainda, atendimento por área e atendimento
psicológico a alunos com necessidades educativas especiais, conforme suas

7

necessidades, em sala de recursos, em horário contrário, em cumprimento às
determinações da escola inclusiva.
Também no contraturno, alunos com defasagem na escrita e cálculo
são atendidos com aulas de reforço, na sala de estudos, em dois dias da
semana.
Como a maioria das comunidades escolares do Distrito Federal, a
comunidade escolar atendida pelo CED 02 se encontra imersa em uma
realidade complexa com forte presença de fatores que conduzem à
vulnerabilidade social, como, altos índices de criminalidade, violência, uso e
tráfico de drogas, desemprego e desigualdade socioeconômica, entre outros
problemas de ordem social que fazem parte do cotidiano dos centros urbanos
atuais.
Uma vez que não é possível dissociar a escola de seu contexto social,
toda essa problemática certamente é fonte de permanentes problemas e
desafios, tanto para o gerenciamento da escola como para os seus resultados.
São encontradas muitas dificuldades para a eficácia do trabalho
pedagógico, já que as condições em que os alunos vivem, moram e se
alimentam refletem diretamente no seu desempenho.
No âmbito escolar, percebe-se um considerável índice de repetência e
abandono escolar, sobretudo na EJA, pois com frequência, estudantes se
veem obrigados a abandonar os estudos em razão de trabalho.

A tabela 1 faz referência à taxa de aprovação do CED 02 a partir do
ano de 2005, para os anos finais do Ensino Fundamental.

Tabela 1. Taxa de aprovação
Taxa de Aprovação

Ano

6º

7º

8º

9º
P

2005

70,8

74,3

81,7

76,8

0,76

2007

69,6

80,1

88,2

86,8

0,80
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2009

75,5

76,3

74,0

86,5

0,78

2011

81,7

83,5

85,9

93,3

0,86

2013

77,2

80,7

86,2

91,9

0,84

2015

51,9

69,6

71,4

52,6

0,60

2017

64,9

80,6

76,1

71,0

0,73

2019

93,8

80,1

96,6

90,4

0,90

Com relação ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
(Saeb) de avaliações para diagnóstico e avaliação da qualidade do ensino
oferecido pelo sistema educacional brasileiro e referentes a testes de Língua
Portuguesa (com foco em leitura) e Matemática (com foco na resolução de
problemas), aplicados no 9º ano do Ensino Fundamental e na 3ª série do
Ensino Médio, a escola possui os seguintes resultados:

Tabela 2. Saeb
Saeb

Matemática

Língua Portuguesa
N

Proficiência
Média

Proficiência
Padronizada

Proficiência
Média

Proficiência
Padronizada

258,6

5,3

239,1

4,6

4,96

255,9

5,2

241,8

4,7

4,96

258,5

5,3

261,6

5,4

5,34

229,5

4,3

227,8

4,3

4,29

224,4

4,1

219,8

4,0

4,07

245,3

4,8

238,4

4,6

4,73

--

--

--

--

--

266,5

5,6

265,8

5,5

5,54
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Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb

O Ideb é um indicador de qualidade educacional que combina informações de
desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb) – obtido pelos
estudantes ao final das etapas do ensino fundamental e médio com
informações sobre rendimento escolar (aprovação).
Tabela 3. Ideb
Ideb

Ano

Meta

2005

Valor

3,8

2007

3,8

4,0

2009

3,9

4,2

2011

4,2

3,7

2013

4,6

3,4

2015

5,0

2,8

2017

5,2

*

5,5

5,0

2019

Essas médias de desempenho auxiliam a escola na definição de ações
que elevem a qualidade do ensino e consequentemente da educação além de
subsidiar o cálculo do IDEB, ao lado das taxas de aprovação.
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Com o advento da pandemia da COVID 19 e o isolamento social, o
ensino remoto emergencial e a entrega de material impresso aos estudantes
sem acesso à internet foram as opções encontradas para contornar a falta das
aulas.
No entanto, grande parte dos estudantes tem encontrado dificuldades
por não ter condições de estar devidamente equipados tecnologicamente, e, no
caso do material impresso, muitos têm dificuldades com a interpretação das
atividades sem auxílio do professor.
Além disso, muitas famílias tiveram que lidar com suas perdas, e, com
isso, muitos alunos ficaram desamparados econômica e emocionalmente.
Assim, mesmo com todo o esforço que os professores têm feito para
não deixar nenhum aluno para trás, muitos estudantes não têm conseguido
aprender.
Um outro problema que a pandemia revelou foi o “analfabetismo
tecnológico” não só por parte dos alunos, mas, também por parte dos
professores, o que tem tornado o processo de ensino/aprendizagem neste
cenário caótico ainda mais desafiador.
Diante de todo esse contexto, que possivelmente é fato em todo o país,
temos que estar cientes de que em 2021 teremos ainda muitos desafios a
superar e o maior deles talvez seja o de planejar um ano letivo produtivo na
busca de uma educação de qualidade e justa para nossos alunos. Tentar
recuperar habilidades e competências não atingidas de TODOS os alunos, será
tarefa árdua e desafiadora, mas é fato que não poderemos, de modo algum,
deixar alunos para trás.
Trazer de volta os alunos que não conseguiram interagir por força de
circunstâncias econômicas e sociais adversas, bem como ajudar a recuperar a
aprendizagem daqueles que ficaram aquém do esperado para um ano letivo é
crucial e urgente para não permitirmos que se percam enquanto sujeitos do
direito de aprender.

11

2. Função social da escola
A função social da escola é promover a qualidade de ensino para
implantação e desenvolvimento de políticas e ações, sobretudo, para a
proposta

educativa

na

perspectiva

da

cidadania,

da

inclusão,

da

sustentabilidade e da formação integral humana, mediante intervenções
pedagógicas de toda a comunidade escolar com a produção de conhecimentos
para o desenvolvimento social e educacional, buscando a formação integral
dos cidadãos.
O CED 02 assume o compromisso de ser uma escola onde os alunos
terão todas as oportunidades para aprender e de trabalhar incansavelmente em
prol de uma educação pública que seja de qualidade, democrática e inclusiva,
buscando fortalecer, a cada dia, os valores morais e éticos que possibilitarão
que os alunos se tornem cidadãos éticos, participativos e envolvidos com a
sociedade de forma positiva.
A pandemia da COVID – 19 trouxe a necessidade de se repensar no
impacto que este fenômeno provocou na identidade das escolas.
O “ensino” remoto adotado no período de isolamento social, acabou
gerando a exclusão de estudantes que não têm interação por conta de
situações econômicas, sociais e políticas.
Grande parte dos alunos do CED 02 têm enfrentado problemas de
conexão, de falta de dados móveis, e vários deles sequer possuem um
aparelho.
Mais do que nunca, pudemos atestar a veracidade do fato da atividade
escolar estar diretamente ligada à problemática do contexto social.
Se, em uma Rede Pública de Educação, temos vários contextos e
peculiaridades de acordo com cada unidade escolar, diante de um cenário
caótico como o atual, o abismo na Educação entre os mais abastados e os
menos favorecidos tem sido acentuando exponencialmente
No entanto, nós, enquanto educadores, precisamos nos ressignificar e
refletir sobre nossas opções e ações a fim de traçar novas estratégias que nos
permitam lutar por uma educação com equidade, pautada em políticas públicas
que proporcionem ao máximo a igualdade de oportunidades, independente de
condições socioeconômicas.
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A pandemia revelou a importância das habilidades socioemocionais, de
resoluções criativas, da solidariedade e da cooperação e ressaltou a função da
escola de garantir um caminho para a equidade, um olhar para a diferença,
com direcionamento para as transformações tecnológicas.
Os desafios são muitos, o que implica unir esforços em um trabalho
coletivo e colaborativo, de olhar cuidadoso, de escuta atenta e de reflexão
sobre a própria prática, aprendendo com o outro, de modo que o trabalho se
torne mais efetivo.
Estamos passando por uma experiência massiva de educação on-line
e temos buscado constantemente aperfeiçoar nosso modelo de atuação e
atividades remotas, pensando sempre no bem-estar de toda a comunidade
escolar.
Estamos Iniciando 2021 ainda sem o convívio presencial com todos no
ambiente escolar e com outros desafios, dentre eles, o ensino híbrido e a
necessidade de garantirmos aprendizagens que não ocorreram no ano que se
passou.
Serão necessárias ações formativas com foco no ensino híbrido e nos
processos de recuperação das aprendizagens e, para lidarmos com todos os
desafios que enfrentaremos ao longo de 2021, o planejamento será
fundamental pois nos ajudará a direcionar nossos esforços para as ações que
vão refletir na garantia dos direitos dos nossos estudantes.

3. Princípios orientadores das práticas pedagógicas
Segundo Moretto, a Proposta Pedagógica é um conjunto de princípios
que vão orientar o planejamento pedagógico (PASSOS, 2000).
A nossa proposta curricular visa atender aos princípios da unicidade,
interdisciplinaridade e da contextualização e da flexibilização.
Unicidade - Em nossa práxis, buscamos o conhecimento integrado,
uma união entre as áreas do conhecimento considerando o conhecimento em
sua totalidade e em permanente construção.
Para garantir a unicidade entre a teoria e a prática e sua efetiva
aplicação em sala de aula, propomos estratégias de integração que promovam
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reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a
construção do conhecimento, permeados de incentivos constantes ao
raciocínio, problematização, questionamento e dúvidas.
Interdisciplinaridade e da contextualização - conforme a LDB nº 9394 /
96, a organização do currículo superou as disciplinas estanques. Pretendemos
a integração e articulação dos conhecimentos num processo permanente. A
interdisciplinaridade utiliza conhecimentos de várias disciplinas para a
compreensão de uma situação problema. É uma integração de saberes.
A contextualização do conteúdo traz importância ao cotidiano do aluno,
mostra que aquilo que se aprende, em sala de aula, tem aplicação prática em
nossas vidas.
A contextualização permite ao aluno sentir que o saber não é apenas
um acúmulo de conhecimentos técnico-científicos, mas sim uma ferramenta
que os prepara para enfrentar o mundo, permitindo-lhes resolver situações até
então desconhecidas.
Flexibilização - levamos em consideração as especificidades da nossa
comunidade, buscando os seus conhecimentos para enriquecer o trabalho
pedagógico. A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a
diversificação de formas de

produção de

conhecimentos e

para o

desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes.
No entanto, para possibilitar a democratização dos saberes, buscando
a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a construção do conhecimento,
devemos considerar os seguintes elementos orientadores:


Diversidade



Cidadania



Direitos Humanos



Sustentabilidade



Inclusão
Os princípios orientadores das práticas pedagógicas criam uma relação

de interdependência que deve ser estimulada a cada etapa do processo de
construção da Proposta Pedagógica.
Exemplo disso é a interligação entre os dois princípios fundamentais da
Gestão Democrática e da Relação Comunidade – Escola: a escola deve
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estreitar relações com a comunidade local, propiciando a participação de todos
nas suas decisões e especialmente na concepção da sua Proposta
Pedagógica, porém abrir as portas da escola para a comunidade é
democratizar a gestão.
Desta forma, e por estas razões, consideramos requisitos necessários
para uma atuação pedagógica de sucesso:


O trabalho coletivo como premissa de organização das ações propostas
pela comunidade escolar;



A afetividade como parte indispensável das relações com o educando;
Interdisciplinaridade e multidisciplinaridade como metodologias de
interação e desenvolvimento da aprendizagem; O respeito como valor
fundamental das relações que são estabelecidas em nossa comunidade
escolar;



A concepção primordial de que a educação é um processo contínuo,
significando que as boas transformações não acontecem de forma
imediata, demandam tempo e o tempo de cada ser humano é único.



A Educação Inclusiva como prioridade ao atendimento do corpo
discente, tanto aos alunos com necessidades especiais como àqueles
que não possuem diagnóstico e precisam de um “olhar atento’ em
relação

aos aspectos

relacionados

a

problemas emocionais e

dificuldades de aprendizagem.

4. Missão e Objetivos
Consideramos nossa missão, contribuir para a construção de uma
escola dinâmica, como um espaço cultural de socialização e desenvolvimento
do educando, uma escola inovadora e comprometida com a formação de
cidadãos capazes de agir e transformar sua realidade, visando o bem-estar da
coletividade, preparando-os para praticar o uso da cidadania, cumprindo seus
deveres, e exercitando seus direitos.

4.2 Objetivos da Educação:
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Envolver a comunidade escolar em uma cultura de paz, trabalhando
valores e possibilitando o bem-estar de todos;



Cumprir e fazer cumprir o Regimento Escolar dos Estabelecimentos de
Ensino Público do Distrito Federal e o Estatuto da Criança e
Adolescente;



Reduzir os índices de reprovação, abandono escolar e defasagem
idade/ano por meio do Ciclo para as Aprendizagens;



Discutir, construir e divulgar a proposta pedagógica da escola com a
comunidade escolar;



Assegurar a realização da avaliação institucional, conforme a Lei 4.036;



Administrar

os

transparência,

recursos
com

a

financeiros
participação

com
e

responsabilidade

corresponsabilidade

e
da

comunidade;


Incentivar os profissionais que atuam na escola a buscar a formação
continuada e a troca de experiências;



Zelar pelo patrimônio público, realizando a conservação e melhorias.

4.3 Objetivos do Ensino


Incentivar e garantir a implementação de novas experiências
pedagógicas que contribuam para o aprimoramento do ensino
tradicional;



Amparar e auxiliar os professores nas suas dificuldades pedagógicas;



Realizar reuniões semanais de coordenação coletiva;



Promover bimestralmente reuniões de pais para a divulgação de
informações referentes à vida escolar dos alunos;



Promover passeios culturais, permitindo o acesso dos alunos ao lazer
em conjunto;



Proporcionar cursos de formação continuada para professores;



Atender os alunos identificados com altas habilidades/superdotação,
visando o aprofundamento, o enriquecimento do processo ensino e
aprendizagem,

a

criação

de

oportunidades

para

trabalhos

independentes e a investigação das áreas das habilidades e talentos;
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Buscar a melhoria na aprendizagem dos alunos;



Dar continuidade ao trabalho pedagógico de acordo com as diretrizes
do 3º Ciclo para as Aprendizagens.

4.4 Objetivos do Ensino Remoto/Híbrido
Dentro

desse

contexto

de

pandemia,

estabeleceram-se

objetivos

fundamentais, a saber:
• permanecer a relação socioafetiva e emocional;
• Garantir a continuidade do programa curricular do 6° do Ensino
Fundamental à 3 a série do Ensino Médio;
• Garantir evidências de aprendizagem no processo remoto;
• Controlar presença dos alunos e atenção ao tempo de tela: e adaptar
estratégias e recursos pedagógicos para canais digitais;
• Proporcionar uma educação de qualidade com evidências e
avaliações de aprendizagem
• Garantir o conhecimento necessário na prevenção da COVID-19.
4.5 Objetivos da Aprendizagem:


Incentivar a leitura, a interpretação e produção de textos como
alternativas para a melhoria do processo ensino aprendizagem;



Desenvolver projetos que incentivem a socialização, pesquisa e busca
de conhecimentos;



Identificar fragilidades pedagógicas que dificultam a aprendizagem;



Promover o reforço para atender aos alunos com dificuldade de
aprendizagem, alunos com deficiências e/ou transtornos;



Estimular a autonomia do corpo discente por meio da participação em
discussões e debates;



Proporcionar momentos de diagnose, por meio de escutas, entrevistas
e testes;



Incentivar e desenvolver o Projeto Interventivo.
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5. Fundamentos teóricos-metodológicos
Adotamos a perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia
Histórico-cultural, opção teórico-metodológica que considera no Currículo
escolar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes.
A democratização do acesso à escola para as classes populares
requer que no Currículo estejam refletidas as necessidades formativas da
comunidade e o atendimento aos seus direitos.
O 3º Ciclo para as Aprendizagens acolhe essa perspectiva à medida
que questiona a escola como aparelho ideológico do Estado que fortalece
estruturas sociais dominantes, determinando as oportunidades de acesso ao
capital cultural estabelecido.
Em 2016, o CED 02 implementou a Organização Escolar em Ciclos,
que está amparada legalmente pelos artigos 23 e 32 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394, de dezembro de 1996. Essa
forma de organização escolar se apresenta como uma alternativa à
organização escolar na Educação Básica.
De acordo com as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar
do 3º Ciclo Para as Aprendizagens, elaborado pela Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal em 2014, o 3º Ciclo Para as Aprendizagens
pretende aprimorar constantemente os processos de ensinar, aprender e
avaliar, tendo como princípio basilar a garantia das aprendizagens para todos
os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental.
Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, as aprendizagens se
constituem a partir de movimentos dialéticos entre os indivíduos e as diversas
realidades sociais (SAVIANI, 2003). O 3º Ciclo para as Aprendizagens acolhe
essa perspectiva à medida que questiona a escola como aparelho ideológico
do Estado que fortalece estruturas sociais dominantes, determinando as
oportunidades de acesso ao capital cultural estabelecido.
Uma escola fundamentada numa concepção política e pedagógica que
silencia a diversidade cultural colabora para a manutenção de um sistema
excludente, padronizando a maneira como os sujeitos históricos lidam com os
conhecimentos escolares.
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Por outro lado, a partir do momento em que a escola reflete sobre sua
prática e sua função social, coloca-se como instituição que se dispõe a
contribuir para a emancipação do ser humano, propiciando oportunidades de
desenvolvimento do estudante, garantindo seu acesso, sua permanência e sua
progressão escolar.
Segundo as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º
Ciclo Para as Aprendizagens, a iniciativa de implementação do ciclo nas séries
finais, visa promover a permanência dos estudantes na escola, assegurando a
progressão continuada das aprendizagens.
Essa permanência é sustentada por uma concepção de avaliação que
busca aprimorar constantemente o processo de ensino e de aprendizagem em
todas suas dimensões, reconfigurando os espaços e os tempos em que as
aprendizagens acontecem como um movimento inerente à ação pedagógica,
uma avaliação formativa contrária à lógica seriada.
A Organização do Trabalho Pedagógico (OTP) em ciclos, na escola,
assenta-se na possibilidade de se recorrer a pedagogias diversificadas a fim de
contemplar os múltiplos modos de aprender, tendo como base os preceitos da
Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural (SAVIANI, 2007),
concepções teórico-metodológicas do Currículo em Movimento da Educação
Básica da SEEDF que consideram que o processo de ensino e aprendizagem
parte das práticas sociais nas quais professores e estudantes estão inseridos.
Além desses referenciais, a Proposta Pedagógica do CED 02 também
está pautada nas perspectivas apresentadas pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9.394/96 – LDB, de que as unidades têm a incumbência de elaborar e
executar suas propostas pedagógicas dentro dos preceitos da gestão
democrática.
. Enfim, nesta Proposta Pedagógica, o CED 02 reitera a constante
busca de um ensino de qualidade, que estimule e desafie o aluno, partindo de
sua inteligência, que se confronte com o que a humanidade produziu, que
propicie o espírito crítico, e crie situações para que os alunos aprendam
igualmente, cada um de acordo com seu talento e com seu potencial.
.
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6. Organização do trabalho pedagógico da escola
O CED 02 adota a Organização Escolar em Ciclos para as
Aprendizagens, pois acredita que constitui uma alternativa mais democrática,
integrada e dialógica, que respeita os ritmos de aprendizagem e minimiza os
mecanismos de exclusão social. Esta iniciativa visa promover a permanência
dos estudantes na escola, assegurando a progressão continuada das
aprendizagens, conforme orientações do PDE – Plano Distrital de Educação
que universalizou a implantação do 3º Ciclo para as Aprendizagens em toda a
rede de ensino em 2018.
Em 2021 continuamos com o trabalho de Ciclo para as Aprendizagens,
tendo em vista que a proposta aprimorou os processos de ensinar, aprender e
avaliar, garantindo as aprendizagens para a maioria dos estudantes dos anos
finais do Ensino Fundamental.
A organização escolar em Ciclos apresentou outra sistematização para
os espaços e tempos escolares com vistas às aprendizagens. Ganharam
relevância a avaliação formativa e a reorganização do trabalho pedagógico,
que passaram a se realizar coletivamente com, entre e para os sujeitos
envolvidos na ação educativa.
Assim, o trabalho pedagógico, na lógica dos ciclos, fundamentou-se na
concepção de currículo integrado e de educação integral e na valorização do
trabalho interdisciplinar na construção do conhecimento, considerando as
múltiplas inteligências e os diversos contextos socioculturais em que os
estudantes estão inseridos.
Visando a um processo ininterrupto de aprendizagem, o 3º Ciclo para
as Aprendizagens adota o princípio da progressão continuada, que é básico
neste modo de organização e pressupõe avanço nas aprendizagens dos
estudantes caracterizado pela aprovação dos mesmos nos anos escolares
entre as etapas de cada bloco.
Desta forma, buscamos o desafio de superar o ensino fragmentado,
criando experiências educativas que possibilitem a aprendizagem, a inclusão e
o compromisso com a mudança de relações assimétricas de poder.

20

Para o alcance do objetivo de superação de uma educação marcada
pela exclusão, a proposta do 3º Ciclo para as aprendizagens articula-se ao
Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014) e às demais
diretrizes e orientações que direcionam e normatizam a educação pública no
Distrito Federal.
A organização física da Instituição atende ao trabalho com ciclos, com
todas as suas demandas e legislação. Aos poucos a Unidade de Ensino busca
atender com excelência a legislação referente ao Ciclos com reagrupamentos,
avaliações diagnósticas e somativa, verificando todos as dimensões da
aprendizagem qualitativa.

Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens
Quanto à sua composição, o 3º Ciclo para as Aprendizagens divide-se
em dois blocos:

1º Bloco - 6º e 7º anos
- Estudantes com 11 e 12 anos de idade, com flexibilidade.
- Possibilidade de reprovação no final do bloco (7º ano).
2º Bloco - 8º e 9º anos
- Estudantes com 13 e 14 anos de idade, com flexibilidade.
- Possibilidade de reprovação no final do bloco (9º ano).

Neste ciclo, a enturmação dos estudantes, incluindo àqueles com
necessidades educacionais especiais (ANEE), acontece de acordo com a
estratégia de matrícula proposta pela Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal.

O Planejamento Pedagógico dentro da proposta dos Ciclos segue os
seguintes passos:


Prática social inicial: momento em que é explorado o que os estudantes
já sabem ou já conseguem fazer e, também, o que precisam saber ou
fazer;
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Problematização: Momento em que aquilo que já se sabe e aquilo que
se deseja saber é transformado em questões problematizadoras, o que
dispõe o conteúdo ou assunto em mais de uma dimensão;



Instrumentalização: momento que compreende estudos e pesquisas
acerca dos conhecimentos construídos e acumulados historicamente
pela humanidade. Pode ser realizada no âmbito de cada componente,
área de conhecimento ou bloco semestral, na busca de uma
compreensão mais integradora dos assuntos, temas ou conteúdos;



Catarse: momento em que os estudantes são iniciados a realizarem
sínteses do conhecimento construído ou reelaborado por meio de
registros escritos, orais, fotográficos, audiovisuais, digitais, entre outros;



Prática social final: momento em que os estudantes ressignificam a
prática social inicial, mudada a partir da problematização, da
instrumentalização e da catarse.
Diz respeito, também, ao comprometimento dos sujeitos com uma

educação em que as aprendizagens estão a serviço das transformações de
aspectos sociais.
A organização dos blocos do 3º Ciclo para as Aprendizagens segue a
seguinte distribuição:
A) 1º Bloco (6º e 7º anos) – Compõe este bloco os estudantes que
progrediram do 2º Bloco do 2º Ciclo para as Aprendizagens (4º e 5º anos
do Ensino Fundamental).
Após a data de ingresso, permanecerão no 1º Bloco avançando em
suas aprendizagens, conforme os objetivos propostos no Currículo em
Movimento para estes dois anos (6º e 7º anos).
Ao final do 1º Bloco (7º ano), os estudantes poderão progredir para o
bloco subsequente (2º Bloco) ou ficarão reprovados no (1º Bloco), de acordo
com os critérios:

Educação Inclusiva

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (MEC, 2008) “define a Educação Especial como modalidade de
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ensino transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, que disponibiliza
recursos e serviços e o atendimento educacional especializado, complementar
ou suplementar, aos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no ensino regular”.
Esta política está fundamentada nos marcos legais e princípios
pedagógicos da igualdade de condições de acesso à participação em um
sistema educacional inclusivo, portanto não se pode pensar em escola sem
pensar na inclusão, garantindo o acesso, a participação e a aprendizagem do
estudante.
De acordo com o Documento Orientador do Programa Implantação de
Salas de Recursos Multifuncionais:
“A inclusão educacional é um direito do estudante e requer mudanças
na concepção e nas práticas de gestão, de sala de aula e de formação de
professores, para a efetivação do direito de todos à escolarização. No contexto
das políticas públicas para o desenvolvimento inclusivo da escola se insere a
organização das salas de recursos multifuncionais, com a disponibilização de
recursos e de apoio pedagógico para o atendimento às especificidades
educacionais dos estudantes público alvo da educação especial matriculados
no ensino regular. (Fonte: Manual de Orientação - Programa de Implantação de
Sala de Recursos Multifuncionais, MEC, 2010)”.

Ensino Remoto

Com a suspensão das atividades educacionais, a SEEDF passou a
veicular no início do mês de abril de 2021 a transmissão de tele aulas e a
implantação do ensino remoto através da plataforma - Escola em Casa DF.
Dentro desta realidade as reuniões coletivas passaram a ser virtuais e foram
acontecendo conforme a necessidade de interação com o grupo de servidores.
A suspensão das aulas forçou a escola a procurar experiências inovadoras de
aprendizado remoto que atendesse essa nova demanda com a qualidade
necessária.
Foram estabelecidas dinâmicas, oportunizando novas metodologias e,
portanto, novas abordagens educacionais.
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.

O Replanejamento Curricular proposto pela SEEDF com contribuições

de várias áreas propõe a retomada de objetivos/conteúdos para consolidação
das aprendizagens não alcançadas em 2020 devido a pandemia do novo
Coronavírus, bem como redirecionar o ano letivo de 2021 para o
preenchimento de lacunas de aprendizagem deixadas em 2020.
O documento orienta: “a retomada dos objetivos/conteúdos anteriores ao ano
letivo

vigente

considerados

fundamentais

para

a

consolidação

das

aprendizagens do estudante no ano em curso.)

O Ensino Híbrido

O Ensino Híbrido é uma modalidade de ensino que une o ensino
tradicional presencial, em que o processo ocorre em sala de aula, e o on-line,
que utiliza as tecnologias digitais para promover o ensino.
Para implementar o Ensino Híbrido é preciso realizar mudanças na
infraestrutura, no currículo, nas práticas pedagógicas e na formação dos
professores, que deve ocorrer de forma continuada.
O termo ensino híbrido é um termo amplo. Dentro dele existem alguns modelos
diferentes: rotação por estações, laboratório rotacional e sala de aula invertida.
Alguns desses modelos ainda preservam várias características da educação
tradicional e são chamados de modelos sustentados, outros modelos vão
romper totalmente com a educação normativa e são chamados de modelos
disruptivos.

Modelo Sala De Aula Invertida

A sala de aula invertida é um modelo que rompe bastante com a premissa da
educação tradicional. Como o nome sugere, é um modelo que inverte a lógica
da sala de aula, ou seja, os alunos aprendem novos conteúdos em casa, por
meio do ensino a distância, e utilizam o espaço da sala de aula para fixação,
tirar dúvidas e fazer exercícios.
Nesse modelo o EAD é extremamente utilizado, especialmente as videoaulas.
Afinal, como os novos conteúdos são passados remotamente, uma forma muito
utilizada para facilitar o ensino é por meio dos vídeos online.
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Aqui, o aluno tem um contato com a matéria antes de ter contato com o
professor, então, quando ele está fisicamente na presença dos instrutores, já
tem uma ideia bem melhor do assunto e de quais são suas dúvidas. Esse
modelo é extremamente benéfico tanto para aluno quanto para professores,
pois aumenta o rendimento em sala de aula, algo que é muito importante,
especialmente em aulas curtas cerca de 50 minutos.
Os três modelos dentro do ensino híbrido visam estimular a autonomia e
independência dos alunos, colocando-os como protagonistas de seu próprio
processo de aprendizado. Então, além de benefícios no próprio ensino, é
possível dizer que esse modelo também estimula o crescimento pessoal e
profissional dos alunos.

7. Estratégias de avaliação
Em consonância com o Regimento Escolar das Diretrizes de Avaliação
do Sistema Público de Ensino do Distrito Federal e da LDB entende que a
avaliação é uma ferramenta a serviço da aprendizagem, cujo objetivo é a
melhoria das práticas educativas e sua constante qualificação, possibilitando
identificar problemas, encontrar soluções e corrigir rumos.
A avaliação levará em consideração as atividades interdisciplinares
realizadas pelos educadores, sendo que esta deverá ser contextualizada de
acordo com os conteúdos trabalhados em sala de aula.
Nesse contexto, a ação avaliativa ultrapassa os limites quantitativos,
mas não os ignora devendo observar as quatro dimensões:

DIAGNÓSTICA,

PROCESSUAL/CONTÍNUA,

CUMULATIVA

E

PARTICIPATIVA.

Portanto, o professor deverá envolver as dimensões cognitivas,
afetivas, psicomotora e social no processo avaliativo do aluno, por meio de
instrumentos avaliativos como observação, trabalhos de pesquisa, seminários,
dramatizações, entrevistas, fichas de acompanhamento, auto avaliação,
portfólios, provas e testes que se forem adotados, não poderão ultrapassar
50% de cada.
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A avaliação assume uma característica dinâmica no processo
educativo, por um lado é impulsionadora da aprendizagem do aluno e por outro
é promotora da melhoria do ensino.
Será ofertado ao aluno que após ter sido submetido ao processo de
recuperação e não obtendo êxito e tendo permanecido com rendimento
insuficiente em até dois componentes curriculares, a progressão parcial com
dependência de acordo com a lei nº 2.686, de 19/01/2001, bem como da
portaria nº 483, de 20/11/2001 e a resolução nº 01/05- CEDF, de 02/08/2005.
As estratégias de intervenções pedagógicas, mediadas pela avaliação
formativa, compõem a organização do trabalho pedagógico no 3º Ciclo para as
Aprendizagens.
Vale

destacar

o

protagonismo

da

avaliação

formativa

no

desenvolvimento destas e de outras estratégias metodológicas em uma escola
organizada em ciclos, onde os espaços e tempos convergem no sentido de
promover aprendizagens, conforme os ritmos diferenciados dos estudantes.
Adota-se

a

Progressão

Continuada,

ou

seja,

os

estudantes

prosseguem os estudos sem interrupções, sem lacunas e sem barreiras que
venham dificultar o seu desenvolvimento escolar. O importante é a
aprendizagem de todos os estudantes, o fortalecimento da avaliação formativa
e a exclusão da avaliação classificatória.
A progressão continuada é praticada por meio dos seguintes
mecanismos: reagrupamentos de estudantes ao longo do ano letivo, levando
em conta suas necessidades de aprendizagens, de modo que possam interagir
com diferentes professores e colegas; avanço dos estudantes de um ano a
outro, durante o ano letivo, se os resultados da avaliação assim o indicarem.
Portanto, o trabalho da escola na perspectiva de progressão
continuada, tem como foco as aprendizagens e o desenvolvimento integral do
estudante, em um trabalho articulado e sustentado pelos eixos integradores
(Ludicidade e Letramento) e transversais do Currículo em Movimento da
Educação Básica (Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e
para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade), que favorecem
uma reflexão sobre a prática educativa e sobre os diversos contextos
socioculturais nos quais as aprendizagens ocorrem.

26

1. Progressão para o 2º Bloco de aprendizagem do 3º Ciclo:
Ocorre quando não há defasagem de aprendizagem conforme os
objetivos elencados no Currículo em Movimento para o 1º Bloco (6º e 7º anos)
ou quando a defasagem se dá em até dois componentes curriculares. Neste
último caso, deverão ser desenvolvidos projetos interventivos no 2º Bloco, para
trabalhar as necessidades específicas de aprendizagem e a superação das
dificuldades apresentadas.

2. Reprovação no 1º Bloco de aprendizagem:
Ocorre quando há defasagem de aprendizagem em mais de dois
componentes

curriculares.

Nesse

caso,

os

estudantes

deverão

ser

matriculados no mesmo bloco de aprendizagem (1º Bloco – 7º ano), com
acompanhamento em Projeto Interventivo e Reagrupamentos visando o
alcance das aprendizagens.
3. Reprovação no 1º Bloco de aprendizagem por não frequência:
Ocorre quando o estudante não alcança a presença mínima de 75% do
total da carga horária prevista para o ano letivo. Nesse caso, aumenta-se o
tempo de permanência dele no 1º Bloco (no ano em que estiver matriculado),
com acompanhamento em projetos interventivos e reagrupamentos, visando ao
avanço de estudos no menor tempo possível.

B) 2º Bloco (8º e 9º anos) - Ingressarão neste bloco os estudantes que
progrediram do 1º Bloco do 3º Ciclo para as Aprendizagens (6º e 7º anos do
Ensino Fundamental), conforme critérios estabelecidos anteriormente. Após o
ingresso, permanecerão no 2º Bloco progredindo em suas aprendizagens,
conforme os objetivos propostos no Currículo em Movimento para esses dois
anos (8º e 9º anos). Ao final do 2º Bloco (9º ano), os estudantes poderão
progredir para o Ensino Médio ou ficarão reprovados no 2º Bloco (9º ano), de
acordo com os critérios:

1. Progressão para o Ensino Médio:
Ocorre quando o estudante alcançou todos os objetivos de aprendizagem
propostos no Currículo em Movimento para o 3º Ciclo para as Aprendizagens.
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2. Reprovação no 2º Bloco de aprendizagem: Ocorre quando há defasagem de
aprendizagem em um ou mais componentes curriculares. Neste caso, o
estudante deverá ser matriculado no mesmo bloco de aprendizagem, 2º Bloco
(9º ano), com acompanhamento em Projeto Interventivo e Reagrupamentos
para seu caso.
3. Reprovação no 2º Bloco de aprendizagem por não frequência: Ocorre
quando o estudante não alcança a presença mínima de 75% do total da carga
horária prevista para o ano letivo. Nesse caso, aumenta-se o tempo de
permanência dele no 2º Bloco (no ano em que estiver matriculado).

No processo avaliativo do Ced 02, os aspectos qualitativos prevalecem
sobre o quantitativo.
Será mensurada a parte cognitiva do aluno: a sua capacidade de
apropriar-se dos conteúdos inerentes à sua idade e série, com efeito
cumulativo.
As informações do grau atual de aprendizagem do aluno serão
consideradas pela sobreposição dos conhecimentos já adquiridos e verificados
em avaliações anteriores, assim, seu atual nível de aprendizagem será
verificado pela junção dos domínios de conhecimentos já mensurados.
As notas bimestrais serão expressas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) oriundas
de avaliações cumulativas, variando em décimos. Não haverá arredondamento
de notas. Sendo previstos adequações de acordo com o perfil do aluno.
Para cada instrumento avaliativo bimestral, o aluno que obtiver nota
inferior a 5,0 (cinco) pontos, terá a oportunidade de fazer uma avaliação de
recuperação, de forma que o mesmo possa ter a chance de atingir a média
mínima, sentindo-se estimulado a continuar seus estudos.
Durante o ano letivo, o aluno deve obter em cada componente
curricular 04 (quatro) notas bimestrais, resultantes das avaliações do
aproveitamento escolar. A média anual é obtida somando-se as notas dos 04
(quatro) bimestres, e dividindo-as por 04 (quatro) o resultado de acordo com a
seguinte fórmula:
MA= 1º bim. + 2º bim. + 3º bim. + 4º bim.
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4
Será aprovado o aluno que alcançar média igual ou superior a 5,0
(cinco).
O aluno que faltar às verificações de aprendizagem predeterminadas
pode requerer nova oportunidade, desde que a falta tenha ocorrido por motivo
justo e devidamente comprovada.
Os pais ou responsáveis serão cientificados do resultado do
aproveitamento e frequência do aluno por meio de boletim escolar, ou
equivalente, sem erros e sem rasuras. As faltas do aluno não podem ser
abonadas, somente justificadas caso tenha ocorrido por motivo justo e
devidamente comprovado.
O aluno com rendimento insatisfatório, ou seja, que não alcançar os
objetivos

das

aprendizagens

propostas,

terá

oportunidade

de

fazer

acompanhamento especial e individualizado com os professores das áreas de
conhecimento no qual o aluno encontra-se com dificuldade.
Este acompanhamento é a recuperação paralela que será contínua e
cumulativa no decorrer do bimestre letivo, essa recuperação poderá ser feita
durante a coordenação pedagógica individual (horário contrário).
No decorrer do bimestre, caso o aluno não atinja a apropriação do
conteúdo ministrado, imediatamente o professor entrará com a intervenção
pedagógica necessária para a superação desta deficiência.
A gestão do CED 02 poderá organizar mensalmente aulas de
recuperação paralela, utilizando a coordenação individual do professor (turno
contrário) em comum acordo com os professores, alunos e pais.
Caso a dificuldade de aprendizagem não seja sanada, o aluno será
enviado para um pedagogo e um psicopedagogo a fim de que tracem
estratégias para seu desenvolvimento.
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Essa forma de avaliar faz parte da avaliação formativa, pois sua função
é verificar se os objetivos estabelecidos para a aprendizagem foram atingidos.
A avaliação formativa pode contribuir para o aperfeiçoamento da ação docente,
fornecendo ao professor dados para adequar seus procedimentos de ensino às
necessidades da classe. A avaliação formativa pode também ajudar a ação
discente, porque oferece ao aluno informações sobre seu progresso na
aprendizagem, fazendo-o conhecer seus avanços, bem com suas dificuldades
para poder superá-las.
Progressão continuada

A progressão continuada é organizada em ciclos de aprendizagem
considerando os blocos para análise dos objetivos dessa etapa e a decisão
sobre aprovação ou retenção do aluno. Norteada pela preocupação com as
diferenças destes, pois cada pessoa tem maneiras e ritmos diferentes de
aprender.
A escola proporcionará programa de estudo especial, de acordo com a
dificuldade do aluno, viabilizando novas oportunidades de aprendizagem com a
finalidade de criar condições para que o aluno supere duas defasagens
identificadas pelo Conselho de Classe, pela supervisão, pela coordenação e
pelos professores. Assim a avaliação será de cunho: formativa, diagnostica e
processual, buscando superar a seriação.
A equipe pedagógica e os professores elaborarão um programa de
estudos, ou seja, um planejamento dos conteúdos e defasagem de cada aluno
em progressão e o tipo de avaliação que será aplicada. O aluno terá a opção
de cumprir esse programa em horários de recuperação paralela, em aulas de
contra turno, ou ainda em horários especiais, no decorrer do ano letivo, sendo
de comum acordo, entre a escola, o aluno e o responsável, os horários
estabelecidos para tal finalidade.
Resultados bimestrais
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No tocante ao quadro educativo organizado em ciclos de aprendizagem
a avaliação não tem caráter promocional ano a ano, a retenção ocorrerá
apenas no 7º e 9º anos. Nos 6º e 8º anos, os resultados finais de avaliação
deverão ser expressos por notas em uma escala de 5,0(cinco) a 10,(dez).
Conteúdos bimestrais não assimilados não deverão ser resgatados
com a aplicação de apenas uma prova de recuperação. O processo deve ser
paralelo às aulas diárias. Um aluno que tenha obtido baixo desempenho (faixa
vermelha) no decorrer do bimestre com notas e aprendizado insatisfatório deve
ser acompanhado pelo professor, com atividades direcionadas ao conteúdo e
aplicadas de acordo com as dificuldades em horário contrário (coordenação
individual).
Recuperação contínua e paralela
Na opinião de pedagogos e especialistas em educação, recuperar as
disciplinas de forma parcial, no decorrer do ano, é a maneira correta de ajudar
o aluno na aquisição de conhecimentos; nesse caso, haverá no CED 02 o
sistema de recuperação bimestral. Mesmo porque, cabe à escola garantir a
todos os seus alunos oportunidades de aprendizagem que possam promover
continuamente avanços escolares.
A recuperação constitui parte integrante do processo de ensinoaprendizagem e tem como princípio básico o respeito à diversidade de
características, de necessidades e de ritmos individual de cada aluno.
A necessidade de assegurar condições que favoreçam atividades de
recuperação paralelas significativas e diversificadas que atendam à pluralidade
existente em cada escola. De acordo com a Resolução SE 15:
Artigo 1º – A recuperação da aprendizagem constitui mecanismo colocado a
disposição da escola e dos professores para garantir a superação de dificuldades
específicas encontradas pelo aluno durante o seu percurso escolar e ocorre de forma
contínua e paralela, ao longo do ano letivo e ao final dos bimestres.
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Artigo 2º – A recuperação contínua está inserida no trabalho pedagógico
realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do
desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades
específicas, assim que estas forem constatadas.

Sugestões para recuperação contínua:
Ofertar

aos

alunos

que

não

estiverem

acompanhando

o

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, realizadas no decorrer
do processo nos momentos previstos no calendário escolar
Promover aulas de reaprendizado do conteúdo por meio de trabalhos,
revisões, debates etc.;
Realizar atividades de reforço em grupos, organizados pelo professor
da matéria, visando colocar em cada grupo um aluno facilitador/monitor;
Assegurar a participação de todos os alunos nas atividades de
aprendizagem, reforço e avaliação, bem como comentar e corrigir as atividades
propostas;
Utilizar metodologias variadas de ensino, incluindo atividades de
reforço individuais, aulas dialogadas, trabalhos em grupos e atividades
diversificadas.
Conselho de Classe
O Conselho de Classe tem a responsabilidade de analisar as ações
educacionais, indicando alternativas que busquem garantir a efetivação do
processo ensino e aprendizagem. Através das informações referentes aos
alunos serão discutidas no Conselho de Classe, algumas alternativas possíveis
de serem aplicadas aos alunos com defasagem na aprendizagem ou ainda
com problemas que impeçam o bom rendimento dos mesmos.
O Conselho de classe tem como atribuições analisar as informações
sobre conteúdos curriculares, encaminhamentos metodológicos e práticas
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avaliativas, bem como propor formas diferenciadas de ensino, estabelecendo
mecanismos de recuperação concomitantes ao processo de aprendizagem.
Por isso, o Conselho de Classe é um momento de reflexão de toda a
prática educativa, onde professores, coordenadores e supervisores discutem
suas dificuldades e levantam alternativas.
Reunião de pais ou responsáveis.
Todos

os

pais

se

reúnem

com

a equipe gestora

supervisor pedagógico, coordenadores e professores a fim de receber as
informações gerais, em seguida dirigem-se para a sala do professor
conselheiro da turma de seus filhos a fim de receber o boletim e as
informações

referentes

à

vida

escolar,

ao

desenvolvimento

e

ao

comportamento do aluno.
Essa reunião também tem por finalidade trazer os pais ou responsáveis
para o ambiente escolar, a fim de se tornarem aliados da escola e dos
professores no compromisso pelo aprendizado e desenvolvimento dos alunos,
pois, esse é o momento em que pais e professores podem conversar
abertamente sobre os problemas de aprendizagem e maneiras de efetivas para
a solução dos mesmos. Bem como informar aos pais de alunos faltosos do
possível acionamento do conselho tutelar para acompanhamento do aluno.
Boletim de notas
O boletim de notas entregue a pais ou responsáveis é um relatório de
notas gerado pelo sistema i- educar, visa ilustrar as aprendizagens registradas
pelo estudante e possibilitar o acompanhamento pelo responsável do
desenvolvimento do estudante.
Ações no caso de reprovações


Levantamento

das

causas

da

reprovação:

Dificuldade

de

aprendizagem; infrequência; comportamental.


Criar estratégia especifica para estes alunos;
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Encaminhamento ao conselho tutelar através de documento oficial
individual por aluno;



Encaminhamento para outros segmentos de acordo com a faixa
etária e perfil do aluno.

De acordo com essas orientações, o CED 02, entende que a avaliação
não deve ser apenas para comprovar para o aluno o seu progresso, deve
mostrar também para o professor as dificuldades que não forem superadas a
fim de que ele possa redirecionar as suas ações interventivas.
A avaliação é um processo contínuo e cumulativo que envolve o
educando, o docente e a escola a fim de verificar o desempenho do educando
frente aos objetivos previstos.
Recuperação Contínua
• A "recuperação de estudos" é prevista na Lei nº 9.394/96, em seu
artigo 12, inciso V, para "prover meios para a recuperação dos alunos de
menor rendimento". Assim concebida, ela se destina à obtenção de nota que
possibilite ao estudante ser promovido de um ano/série a outro/a.
• Recomenda-se a realização de intervenções pedagógicas contínuas
junto a todos os estudantes, sempre que suas necessidades de aprendizagem
forem evidenciadas.
• O registro da intervenção processual (recuperação) será realizado
nos diários, em que constarão as necessidades apresentadas pelos estudantes
e os relatos das atividades realizadas para a promoção do seu avanço.
• Elaboração dos instrumentos/procedimentos de avaliação
• Todos os procedimentos/instrumentos de avaliação devem ser
elaborados em articulação com a coordenação pedagógica da Escola.
•

Os

estudantes

devem

ser

avaliados

por

meio

de

procedimentos/instrumentos bem planejados e bem escritos
• Após divulgação dos resultados, mesmo que parciais como aqueles
que ocorrem no final de cada bimestre, os estudantes por meio dos seus
responsáveis podem solicitar revisão, por escrito, em até 72 horas.
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• Para que não se torne elemento de pseudoaprovação ou pior, de
pseudoaprendizagem, a progressão parcial com dependência merece atenção
redobrada (LIMA, 2012).

Avaliação no ensino remoto
Para o ano de 2021, manteremos o foco no acompanhamento das
aprendizagens, com vistas à recuperação contínua e paralela.
Recuperar as aprendizagens significa, mais do que dar conta daquilo
que

não

foi

assimilado

pelos

estudantes,

assegurar

processos

de

aprendizagem e garantir que todos retomem objetos de conhecimento a fim de
consolidá-los. É um processo que envolve toda a equipe escolar que, por meio
de um trabalho coletivo, assume a responsabilidade partilhada para com a
aprendizagem de todos os estudantes.
A recuperação contínua deverá propiciar os avanços na aprendizagem,
com a retomada de conhecimentos prévios do estudante, do levantamento de
dúvidas, da aplicação do conhecimento em situações problema, da
socialização das respostas, da correção e da devolutiva dos resultados, entre
outras estratégias que oportunizem os avanços necessários para consolidação
de suas aprendizagens.
Deve-se fazer um levantamento minucioso de todo o aproveitamento
dos alunos, tendo-se muito cuidado para não se misturar com nenhum tipo de
Avaliação Quantitativa, pois sabemos que, principalmente neste momento
conturbado no qual estamos, mensurar torna-se algo perigoso e ineficaz.
É prudente que este levantamento seja baseado na ordem de
qualidade do que fora ofertado e aproveitado. Tanto o é, que algumas escolas
optaram por filtrar essa qualidade a partir da interação apresentada por seus
alunos. O que acabou gerando dois caminhos trilhados para se corrigir e sanar
as falhas que permaneceram:
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8. Organização Curricular da escola
A organização curricular da escola tem como base o Currículo da
Educação Básica da SEEDF.
Os componentes curriculares trabalhados na escola são aqueles que
fazem parte da Base Nacional Comum (Português, Matemática, Ciências,
Geografia, História, Inglês, Arte e Educação Física), além da parte
diversificada: PD1 – trabalha o desenvolvimento da leitura e da escrita; PD2 –
trabalha o desenvolvimento lógico-matemático; e, PD3 – trabalha a parte
formativa

(cidadania, valores,

ética, filosofia,

sustentabilidade,

Direitos

Humanos).
Entendemos que o currículo é um instrumento que organiza os
conteúdos e que envolve as práticas que deverão ser colocadas em ação a fim
de concretizar o aprendizado de maneira organizada.
O Replanejamento Curricular proposto pela SEEDF com contribuições
de várias áreas da casa propõe a retomada de objetivos/conteúdos para
consolidação das aprendizagens p. 17 não alcançadas em 2020 devido a
pandemia do novo Coronavírus, bem como redirecionar o ano letivo de 2021
para o preenchimento de lacunas de aprendizagem deixadas em 2020. O
documento orienta: “a retomada dos objetivos/conteúdos anteriores ao ano
letivo

vigente

considerados

fundamentais

para

a

consolidação

das

aprendizagens do estudante no ano em curso...” (2021 pg. 06) .Tendo como
base a dificuldade em alcançar as metas projetadas do IDEB pelo Ministério da
Educação (MEC), a complexidade do sujeito do Ensino Médio e os índices de
evasão e retenção, o ensino médio, organizado em semestres nas Unidades
Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal é amparado
legalmente na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que
estabelece, em seu art. 205, o direito de todos à educação, o pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
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O currículo em tempos de COVID-19 se manterá dando continuidade
aos planejamentos e será adequado nas proposições dos planejamentos
estratégicos e de acordo com os recursos digitais.
As aulas ministradas em modelo remoto estão em consonância com o
conteúdo programático bimestral de cada segmento, conforme explícito nas
páginas iniciais do material didático do aluno.
Avaliações do processo de ensino-aprendizagem serão realizadas de
modo frequente, buscando adequar e sempre elevar os níveis de efetivo
aproveitamento.
As adaptações das aulas remotas variam, gerando em alguns casos
maior produtividade e constituindo a melhor opção para a manutenção e
continuidade do ambiente escolar, além de ampliar as habilidades e
competências dos alunos na área da tecnologia e na cultura digital, aspectos
fundamentais na educação da contemporaneidade e contemplados na BNCC.
A proposta de trabalho híbrido não se refere a Educação a Distância.
Trata-se de manter o equilíbrio entre aprendizagem síncrona e assíncrona,
incluindo uso de videoconferências, aulas gravadas, trabalho colaborativo online e de ferramentas, que permitem a interação em tempo real.
.

9. Plano de ação para a implementação do Projeto PolíticoPedagógico
Gestão Pedagógica
Objetivos:



Possibilitar as aprendizagens nas várias áreas do
conhecimento.
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Metas:



Aumentar o índice de aprovação escolar em 50%;



Suprir em 100% os materiais didáticos e pedagógicos
para atender a equipe docente;



Democratizar os saberes;



Garantir

a

inclusão,

progressão,

o

acesso

e

a

permanência dos alunos na escola;


Proporcionar a utilização de metodologias diferenciadas.



Desenvolver

os

projetos

para

melhor

atender

às

necessidades dos alunos;
Ações:



Manutenção dos espaços da biblioteca e dos laboratórios
de informática e de ciências, bem como a aquisição de
novos materiais para estes espaços;



Identificação

dos

alunos

com

dificuldades

de

aprendizagem e propor ações para a solução dessas
dificuldades


Desenvolver atividades socioeducativas e culturais para
disponibilizar ao aluno outras oportunidades para seu
desenvolvimento;



Proporcionar atividades artísticas e culturais a fim de
ampliar o conhecimento do aluno.

Avaliação



Análise do índice de desenvolvimento do aluno nas
diversas áreas do conhecimento.

Responsáveis

Cronograma



Professores;



Coordenação pedagógica;



Supervisão pedagógica;



Equipe gestora.



Bimestral.

Gestão de Resultados Educacionais
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Objetivos



Elevar o desempenho acadêmico dos estudantes;



Aumentar o índice de aprovação dos alunos;



Reduzir a evasão escolar



Incentivar o gosto pela leitura e a criação de hábitos de
leitura.

Metas



Elevar o desempenho dos alunos em 50%;



Melhorar os níveis de Aprendizagem dos alunos;



Planejar estratégias de Recuperação ao longo do ano
letivo;



Ampliar em 50% o número de alunos aprovados sem
dependência;



Diminuir o quantitativo de alunos em defasagem
idade/série em 50%;



Manter o aluno na escola;



Elaborar

métodos

de

ensino

que

favoreçam

a

permanência do aluno na escola;


Diminuir a reprovação e a evasão em 50%.;



Planejar ações que levem o aluno a gostar de ler.



Minimizar os problemas de ensino e aprendizagem;



Reforçar a necessidade do uso de metodologias
diferenciadas;

Ações



Analisar o desempenho dos estudantes por disciplina;



Analisar a taxa da frequência dos alunos;



Dar

continuidade a

Conselho Tutelar

para

parceria
acompanhar

com
os

o
alunos

infrequentes;


Buscar, junto às famílias, meios para sanar e
mecanismos para reduzir a taxa de abandono;



Desenvolver projetos de leitura;



Avaliação Análise dos resultados das avaliações
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bimestrais a fim de iniciar ações interventivas;


Comparar o desempenho dos alunos, atual e anterior;



Análise da taxa de abandono e de infrequência;



Verificar a frequência com que o aluno pega livros
emprestados na biblioteca.

Responsáveis

Cronograma



Professores



Coordenação pedagógica



Supervisão pedagógica



Equipe gestora



Bimestralmente

Gestão Participativa

Objetivos



Garantir a participação de toda a comunidade escolar;



Conservar

e

melhorar

a

comunicação

com

a

comunidade escolar;


Possibilitar a participação eficaz dos pais na vida
escolar dos filhos.


Metas

Promover momentos

de

confraternização

entre

alunos, comunidade escolar e profissionais da escola.


Desenvolver atividades lúdicas a fim de premiar o
desempenho do aluno e a diminuição da indisciplina;



Atingir 90% de participação dos pais na escola;



Conseguir 100% de compromisso da comunidade escolar
com o desempenho dos alunos.


Ações

Promover eventos culturais e recreativos que propiciem a
socialização e a integração entre os alunos, a comunidade
escolar e os profissionais da escola;
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Incentivar a

participação da

comunidade

escola

em todas as atividades e projetos realizados na escola.


Manter uma linha de comunicação das ações direta com
pais ou responsáveis pelos

Responsáveis 
Cronograma

10.



alunos

Todos da escola.
Bimestralmente

Acompanhamento e avaliação do Projeto Político -

Pedagógico
O Projeto Político-Pedagógico do CED 02 será avaliado sempre que
existir a necessidade e o acompanhamento será contínuo. Isso decorre do fato
de que ele não é estático e poderá ser mudado sempre que for preciso.
Por isso, a avaliação será contínua e realizar-se-á em reunião com
representantes da equipe gestora, dos professores, dos coordenadores, da
supervisão pedagógica e da comunidade escolar por meio da participação de
representantes dos pais ou responsáveis e dos alunos.
O levantamento das demandas a serem inseridas no PPP ocorrerá por
meio de reuniões, pesquisa com a comunidade escolar e com os professores.
O registro será feito no próprio PPP, pela equipe gestora, de acordo com as
sugestões de mudanças e/ou acréscimos ou retiradas de itens que forem
considerados obsoletos.

XIII. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP

A avaliação do Trabalho da Escola ou Avaliação Institucional nesta
Unidade Escolar, ocorrerá ao longo do processo educacional. Tanto nos
momentos de coordenação pedagógica, entre os docentes, coordenadores e
equipe gestora, para auto avaliação do trabalho pedagógico, em reuniões junto
aos pais e estudantes e em reuniões junto aos demais setores da escola (SOE,
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Sala de Recursos, Administrativo, Secretaria, Portaria, Cantina, Serviços de
limpeza e conservação e demais setores) com vistas a tratar as questões
relacionadas às atividades desenvolvidas por cada um destes. A avaliação de
nosso projeto terá como objetivo alcançarmos a excelência em cada uma das
propostas, portanto, sempre estará no centro das discussões os processos e
procedimentos utilizados para a realização dos trabalhos que aqui se
desenrolam, no sentido de aperfeiçoá-los, fazendo com que alcancemos a
qualidade social e educacional ora buscada. Os registros deste processo de
auto avaliação sempre constarão em relatórios, fichas, atas a e documentos, a
fim de retomarmos os pontos que precisam ser revistos com maior clareza e
objetividade.

11.

Projetos específicos

O objetivo do trabalho com projetos é organizar a construção dos
conhecimentos em torno de metas previamente definidas e de forma coletiva.
Por meio dos projetos, o aluno aprende produzindo, levantando dúvidas e
questionamentos, pesquisando, descobrindo, compreendendo as relações e
reconstruindo os conhecimentos, visto que o aluno se torna o protagonista na
construção do conhecimento, pois aprende fazendo.
Assim, devido à importância que os projetos assumem para o
aprendizado e o desenvolvimento dos alunos, o CED 02 trabalha no sentido de
proporcionar aos alunos trabalhar com projetos, tanto em nível coletivo (todos
os professores) como por meio de projetos realizados pelos professores.
Os principais pojetos do Ced 02 são:

PROJETO VIDA
1.

JUSTIFICATIVA: No mundo atual, cada vez mais fragmentado e

líquido, as pessoas parecem se tornar invisíveis umas para as outras,
caracterizando uma sociedade surda, cega e muda (BAUMAN, 2014). A busca
pelo ter faz com que as pessoas se esqueçam, muitas vezes, que são seres
humanos repletos de valores e sentimentos (DELORS,1998), chegando ao
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ponto de se tornarem excluídos invisíveis (WELLS, 1992). Nesse cenário, a
realização do Projeto Vida, oferece sobre o tema valorização do ser humano,
para os estudantes, como forma de contribuir para que o indivíduo se torne
visível e demonstre os fatores de proteção que têm contribuído para incluí-los
socialmente, através do olhar epistemológico, ontológico e metodológico, com
foco na inclusão social e desenvolvimento de habilidades como a escuta ativa,
acolhimento, comunicação não violenta, empatia e percepção, liderança
servidora, resiliência, diálogo, oratória e interação social. Os tópicos abordados
serão a inclusão social, os fatores de risco e proteção, abordagem positiva,
saúde socioemocional e estratégias de enfrentamento pelos educadores, com
base na concepção rogeriana de educação - ação centrada no aluno,
corroborada com a pedagogia da esperança de Freire (1997), levando em
consideração a necessidade de inserção sobre as práticas da Educação Social
para contribuir com reflexões e soluções. CALIMAN (2008).
2.

OBJETIVO GERAL: Refletir sobre a relevância da escuta sensível

como proposta de vida para valorização humana das pessoas e do planeta,
com foco no ser humano humanizado e saudável “cuidar de si para cuidar do
outro”.

Despertar para a importância da escuta ativa em tempos de

modernidade líquida, destarte pandemia. A Escola de Felicidade de
Brasília/EFB caminha junto com ações e temas que despertem a mudança e
esclarecimentos acerca da valorização da vida e a equidade social.
3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) Criar espaço de fala com as

famílias e escola e meios de aproximação destas com a rede social, para
reflexão e desenvolvimento do Programa de Prevenção do Suicídio nas
Escolas. (FREIRE, 1983, 96, 97, 2003 e 2005). b) Criar espaços de fala na sala
de aula, nas escolas em geral, como as rodas de conversa. Estas constituem
um espaço para que os estudantes possam falar sobre seus sentimentos e
exercer a liderança juvenil, podendo ser através da organização de grêmios
estudantis, representantes de turma e criação de outros projetos para o
exercício da cidadania pelos estudantes; c) Fortalecer as Diretrizes Nacionais
para Prevenção do Suicídio do Ministério da Saúde, capitaneadas na Portaria
nº 1.876 de 2006. As diretrizes ali estabelecidas contemplam, dentre outras, o
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desenvolvimento de estratégias de informação e de comunicação para a
prevenção do suicídio; d) Fortalecer a liderança juvenil, através da criação de
espaço de fala, como as rodas de conversa. (ROGERS, 1987). e) Criar espaço
de fala e meios de aproximação da escola e família; f) Inserir a abordagem
positiva e criação de proposta pedagógica focada no diálogo; (DELORS, 1998);
4.

METODOLOGIA:

Debate

expositivo-reflexivo

sobre

temas

relacionados a escuta ativa e comunicação não violenta. Por meio de live, com
base na problematização (FREIRE, 1997) e resolução de cases (Universidade
de Harvard, 2020), com interações e troca de experiências. Fomentadas por
um debatedor e/ou moderador.
5. CRONOGRAMA: Todo o ano letivo.

CINEdiversidade
1 – JUSTIFICATIVA:
Para Vygotsky, “as crianças são o resultado de suas
experiências e da troca com o outro”. Para compreender seu desenvolvimento
é preciso considerar o espaço em que elas vivem e a maneira que constroem
significados"
Trabalhar com diversidade na escola é primordial para o
desenvolvimento saudável do indivíduo, pois trata-se de considerar e valorizar
suas ideias e habilidades singulares. Ao ser valorizado, o sujeito se reconhece
e tem segurança para posicionar-se frente às situações que a vida lhe
apresenta
Segundo o Art. 210 da Constituição Federal: -- Serão
fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar
a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos,
nacionais e regionais. Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação –
LDB.

Também

sendo

complementada

pelos

Parâmetros

Curriculares

Nacionais: Pluralidade Cultural.
Competências Gerais da BNCC
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* Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais
às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção
artístico-cultural.
* Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se
de conhecimentos e experiências que possibilitem entender as relações do
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania.
* Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos
direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos
e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem
preconceitos de qualquer natureza.
2 - OBJETIVO GERAL: Compreender e respeitar a diversidade cultural,
religiosa, sexual e étnico-racial através de curta-metragem.
3 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
*Promover ambiente de respeito na escola, para que a diferença não
seja tratada na óptica da exclusão, do desrespeito e da violência;
*Respeitar as diversidades aprendendo a lidar com as diferenças
dentro e fora da escola;
*Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e seus pares
fortalecendo sua autoestima e ampliando suas possibilidades de comunicação
e interação social.
4- METODOLOGIA: Exposição de vídeos e filmes em curta-metragem
através da ferramenta virtual PADLET. Atividades interativas de discussão
sobre os temas abordados nos curtas através da ferramenta virtual
METIMETER.
5- CRONOGRAMA: Semana de Conselho de Classe do 3° Bimestre
PROJETO
EMOCIONAIS,

-

DIVERSIDADES

CINESIOLÓGICAS

E

CULTURAIS,
ARTÍSTICAS

CORPORAIS,
DENTRO

DO

PROTAGONISMO ESCOLAR

Greicielly Pereira de ABREU¹ e Raquel Brito Caetano MIRANDA²
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SEEDF GT 12 - Relatos de Experiência de Docência e de Gestão na
Educação Básica.

RESUMO:

Este documento apresenta uma metodologia transversal entre as
disciplinas de artes e educação física, com o embasamento na aplicação dos
conteúdos de forma dinâmica e libertadora das práticas tradicionais de ensino,
buscando levar o conhecimento extra-muros do ambiente educacional com
observância no cotidiano social, familiar e cultural do estudante. Palavraschave: Corpo. Protagonismo. Cultura.
1 Apresentação: A idéia inicial do projeto surgiu em 2019, com a
percepção da distorção de imagem corporal que os alunos tinham de si,
durante as aulas de Educação Física foi observado que muitos alunos não
possuíam uma consciência corporal positiva, e ao produzirem um texto
realizando uma auto análise, descrevendo as suas principais virtudes, muitos
só relataram aspectos negativos (em relação a aparência e as suas emoções).
Já nas aulas de Artes foi observado que os alunos identificam como belo
somente os corpos que se igualam aos padrões das mídias. Em novembro de
2019, realizamos uma atividade que nomeamos por “Valorização da auto
estima”, onde tiramos fotografias dos alunos, no ambiente escolar, com a
intenção de fazer com que os alunos observassem as suas imagens e
identificassem que todos os indivíduos

possuem uma beleza singular e

individual, a partir da fotografia eles realizam uma auto análise não somente o
corpo físico, mas também o que é expressado naquele momento através do
olhar, das expressões faciais e corporais, reconhecendo os sentimentos e
traços de personalidade captados na fotografia. No início do ano letivo de 2020,
ocorreu a continuidade do projeto de forma mais aprofundada visando a
desconstrução dos padrões estéticos que influenciam na desvalorização da
imagem corporal dos alunos. Com a pandemia e o início das aulas com modelo
de educação à distância, as atividades foram adequadas à realidade dos
46

alunos. Apostilas discorrendo sobre a mudança da cultura corporal e dos
padrões de beleza, desde a idade primitiva até a atualidade,foram entregues
aos estudantes, acoplando atividades que proporcionam uma auto análise e
auto observação de si. O projeto foi tomando forma no decorrer do ano letivo
de 2020, e hoje tem o intuito de trabalhar a pluralidade dos conteúdos que
envolvem as disciplinas de Linguagens Artísticas (Artes) e Cinesiológicas
(Educação Física), respeitando os códigos da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e do Currículo Em Movimento da Educação Básica, podendo ser
trabalhada em as etapas e modalidades de ensino.
2 Metodologia: O Projeto se embasa em diversas teorias, tais como, a
Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa, que defende: “aprender por meio da
arte faz parte de uma educação integral, inclusive porque ajuda a desenvolver
outras áreas do conhecimento, uma vez que os estudantes precisam mobilizar
diversas habilidades, como a capacidade de interpretação, criatividade,
imaginação, e os aspectos afetivos e emocionais, além da própria inteligência
racional e das habilidades motoras”. Na opinião de Barbosa, os professores do
ensino fundamental e médio costumam priorizar a linguagem científica e
discursiva, mas é preciso que o aluno tenha também uma alfabetização visual
para compreender a linguagem que o rodeia em outdoors, na televisão, no
computador. "É importante entender a arte, que é a representação do país por
seus próprios membros", ressalta. "E a configuração visual do país é dada
pelas artes plásticas". (Ana Mae Barbosa) E a Teoria das Inteligências
Múltiplas, de Howard Gardner, na qual ele descreve a existência de, pelo
menos, oito inteligências (linguística, lógico-matemática, espacial, musical,
corporal-cinestésica, naturalista, intrapessoal e interpessoal). Gardner afirma
que a inteligência acadêmica não pode ser o fator decisivo para definir uma
pessoa. Isso significa que a sociedade precisa levar em consideração as outras
habilidades e começar a valorizá-las. A escola tem um papel significativo para
o

desenvolvimento

das

inteligências

múltiplas,

adotando

atividades

multidisciplinares que incentivem as capacidades intelectuais dos alunos
gradativamente. “Potencial biopsicológico para processar informações que
pode ser ativado num cenário cultural para solucionar problemas ou criar
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produtos que sejam valorizados numa cultura.” (Gardner, 1943) As atividades
desenvolvidas com os estudantes visam estimular o processo de criação e
criatividade, por meio do protagonismo educacional. O eixo central busca
sensibilizar o estudante na busca do autoconhecimento e empoderamento
cultural.
O desenvolvimento do projeto foi subdividido em etapas: Tema do 1°
bimestre: Os movimentos corporais através da superação das limitações. Tema
do 2° bimestre: Processo de desenvolvimento do corpo através dos séculos.
Tema do 3° bimestre: Corpo Sã, Mente Sã. Tema do 4° bimestre: Diversidade
cultural brasileira. Os temas norteados trabalham a conscientização dos alunos
em relação ao conceito de corporeidade (aspectos físicos, histórico-culturais e
emocionais). "No corpo estão inscritas todas as regras, todas as normas e
todos os valores de uma sociedade específica, por ser ele o meio de contacto
primário do indivíduo com o ambiente que o cerca." (Daolio, 1995, p. 105) A
história do corpo humano é a história da civilização. Cada sociedade, cada
cultura age sobre o corpo determinando-o, constrói as particularidades do seu
corpo, enfatizando determinados atributos em detrimento de outros, cria os
seus próprios padrões. Surgem, então, os padrões de beleza, de sensualidade,
de saúde, de postura, que dão referências aos indivíduos para se construírem
como homens e como mulheres. Por mais complexo que seja refletir sobre as
questões que envolvem o homem, isto se faz necessário para que possamos
compreender um pouco mais a dinâmica da sua existência. A questão central
que emana dessa reflexão, é a corporeidade, entendida como presença do
homem

no mundo, viabilizada

pela

realidade

corporal. Compreender

criticamente a corporeidade humana é um desafio colocado para todos.
Portanto, falar do corpo não é tarefa fácil, pois com o passar do tempo fomos
esquecendo, ou levados a esquecer de que somos corpo, presença constante
no mundo, comunicação permanente. A sociedade exerce certo 4 domínio
sobre o homem, quando chegamos ao mundo, no sentido de ditar regras,
normas e padrões, formar consciências, construir nosso imaginário, inclusive o
corporal. Sua construção vai acontecendo dentro da ótica das imagens
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corporais que existem na ordem social estabelecida. Dificilmente alguém se
pergunta sobre o que significa o próprio corpo.
A metodologia utilizada valoriza a expressão pessoal do estudante, as
avaliações são fundamentadas em produções que instigam o aluno a buscar o
conhecimento em fontes pertencentes a sua cultura, no ambiente familiar e
escolar. A base para produção das atividades segue o ideal da exploração da
criatividade e autonomia, para que o indivíduo que a desenvolve tenha
consciência de que faz parte da construção do saber como protagonista,
indivíduo ativo e capacitado a exercitar a criticidade. Ademais, visam compelir a
exploração das múltiplas inteligências pertencentes a todos os indivíduos,
independente de sua origem, cultura e classe social.
3 Resultados: No decorrer do projeto foi possível perceber uma grande
retornança em relação aos ganhos emocionais, psicológicos, culturais, em
cada indivíduo que atuou nesse percurso. Os participantes se mostraram
confiantes, críticos e autônomos em sua busca de autoconhecimento,
valorização e aceitação da cultura a qual estão inseridos.
4

Conclusão:

Os

estudantes

apresentaram

uma

melhora

de

autoestima, e autoconfiança, que se mostravam abaladas pela falta de
sapiência da importância de sua cultura e da exploração das múltiplas
inteligências. Além do desvelo em pesquisar as influências histórico-culturais
que contribuem para o desenvolvimento do saber de cada indivíduo.
5 REFERÊNCIAS: BARBOSA, Ana Mae & CUNHA, Fernanda Pereira.
A abordagem triangular no ensino das artes visuais e culturas visuais. São
Paulo: Cortez, 2010. BONFANTE, Roseli. Habilidades socioemocionais na
escola: guia prático da educação infantil ao ensino fundamental; Curitiba: Juruá
Editora, 2019. DAOLIO, J. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus, 1995.
FREIRE, Paulo . Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2004. GARDNER, Howard. Estruturas da
mente. A Teoria das Inteligências Múltiplas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.
BRASIL. BNCC. Base Nacional Comum Curricular. Brasil : MEC, 2017.

Demais projetos da escola:
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Jogos interclasse
-

Responsabilidade

de

todos

os

professores,

coordenadores,

de

todos

os

professores,

coordenadores,

supervisora e equipe gestora.
Projeto diversidade
- Consciência negra
- Cultura da paz:
-

Responsabilidade

supervisora e equipe gestora.
Jogo de Xadrez
Justificativa: Trabalhar o jogo de xadrez para desenvolver o raciocínio lógico e
matemático do aluno. Usar o jogo para relacionar alguns conteúdos
matemáticos.
Objetivo geral: Ensinar os alunos a jogar e entender o xadrez.
Objetivos específicos:
1. Ensinar os fundamentos do xadrez;
2. Desenvolver, como atividade de interação, competições internas de
xadrez;
3. Treinar os alunos para competições extraescolares.
Desenvolvimento: O projeto será desenvolvido através de aulas didáticas e
fundamentadas nas regras básicas do xadrez. Será desenvolvido campeonatos
com o propósito de interagir os alunos.
Metodologia :
1. Aulas expositivas e práticas;
2. Uso de livros de xadrez;
3. Uso de mural didático para explicar os movimentos das peças;
4. Uso de tabuleiros;
5. Participação de campeonatos externos;
6. Organização de campeonato interno.
Cronograma: Durante todo o ano letivo.
Avalição:


Avaliação teórica;



Participação e interação nas aulas e nos treinos periódicos;
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Participação em torneios internos (colaboração na elaboração de
torneios);



Participação em torneios internos e externos.

Professor responsável pelo projeto: Wanderson Castelo dos Reis Morais.

OBS: Enquanto perdurar os protocolos de biossegurança para o atendimento
presencial de alunos durante a pandemia de Covid-19, as informações, aulas, e
jogos serão mediados por tecnologia, não havendo possibilidade de jogos
presenciais.
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