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APRESENTAÇÃO
Esta Proposta Pedagógica é fruto do esforço coletivo dos integrantes desta
comunidade escolar. Temos o objetivo de transpor todo o movimento educativo que o
Centro Educacional 06 de Taguatinga constrói no seu dia a dia. Este é um desafio,
uma vez que as palavras nem sempre demonstram as emoções, o crescimento e o
envolvimento de toda a comunidade escolar em prol da qualidade social de todo o
processo de construção pelo qual temos passado.
Para a elaboração desta Proposta Pedagógica, foi necessária a participação de
todos os segmentos envolvidos, promovendo a participação de todos em oficinas
pedagógicas onde pudessem, assim, emergir princípios filosóficos, sociológicos e
políticos, para uma reflexão sobre a organização do trabalho escolar, alguns valores
referentes à educação e sociedade, educação e Estado permeando todas as
discussões para a construção coletiva Proposta.
A partir destes fundamentos, o debate sobre a educação é indissociável da criação
de um espaço crítico e inovador que busque responder aos questionamentos que surgem
a partir de nossa própria história, cultura e necessidades com o objetivo de produzir um
novo olhar sobre a educação que queremos e fornecendo, evidentemente, as bases para
os processos pedagógicos participativos, criativos e atuantes.
O século XXI emerge com a necessidade de um conhecimento construído a
partir do novo e das novas tecnologias, os desafios são cada vez maiores e exige da
sociedade uma nova postura profissional e pessoal, em que o aluno e a comunidade
escolar são participativos e desenvolvem suas competências de acordo com o
contexto em que estão inseridos e as condições para o desenvolvimento destes
alunos sejam significativas e compreenda a sociedade e a formação da população
brasileira.
É importante ressaltar que não se trata de um projeto acabado, mas de uma
proposta realista de uma construção coletiva, podendo e devendo ser alterada ao
longo do processo de acordo com a avaliação das ações implementadas.
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HISTORICIDADE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Da Instituição Educacional

Nome da Instituição Educacional
Endereço Completo
Telefone/ Fax/ e-mail

Centro Educacional 06 de Taguatinga
QNL 01 Área Especial 01 – Setor L norte
Taguatinga – DF – CEP 72150-508
3901 6750 / 3901 6751E-mail: ced06.taguatinga@edu.se.df.gov.br
Escola situada em área urbana, no setor QNL

Localização

de Taguatinga, próximo ao Atacadão Extra,
cruzamento da via estádio com via de acesso
a Samambaia.

Divisão de Ensino

Coordenação Regional de Ensino de
Taguatinga
30/08/74 (DODF nº 148, 26/09/74) como

Data de criação da Instituição
Educacional
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Educacional 06 de Taguatinga em 28/02/85
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 RODRIGO DE FRANCO SOUSA
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DIRETOR
 ENIS KARINE FERREIRA DE SOUSA,
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 LEONARDO HENRIQUE DE JESUS DA
SILVA, Matrícula 02420309 – SUPERVISOR
 VALQUIRIA GONÇALVES, Matrícula
02154846 – SUPERVISORA
 GLAUCIA DE ALMEIDA CARVALHO,
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Matrícula 02254115 – SUPERVISORA
 CLAÚDIA RODRIGUES, Matrícula
0213831X – SUPERVISORA
 GIULIANE SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA,
Matrícula 02254050 – CHEFE DE
SECRETARIA
 CLAÚDIA RODRIGUES, Matrícula
0213831X– COORDENADORA
 LENKA NEIVA DE SOUZA, Matrícula
00662402 - COORDENADORA
 SAMUEL AMARAL, Matrícula 03000168 –
COORDENADOR
 WANESSA DAYANE CRUZ DE GODOI,
Matrícula 0216678X – COORDENADORA
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GURGEL, Matrícula 0025231X COORDENADORA


MOACIR CARVALHO ALVES JUNIOR,
Matrícula 00244139– COORDENADOR

 JULIANA RUAS DE SOUSA,
Matrícula 02126869 – ORIENTADOR
EDUCACIONAL
 CLAUDIA NOVAES VIEIRA FERREIRA,
Matrícula 03005453 – ORIENTADOR
EDUCACIONAL
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HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
A construção do Centro Educacional 06 iniciou-se em 1973, porém só
foi entregue à FEDF (Fundação Educacional do Distrito Federal) no ano seguinte, em
1974. As atividades escolares se iniciaram em julho do corrente ano, mas oficialmente
sua inauguração data de 30 de agosto de 1974 sob a direção da professora Maria
José Pereira Alves. Tornou-se Centro de Ensino de 1º Grau em CENTRO
INTERESCOLAR 03 DE TAGUATINGA, conforme Resolução no 96- CD de 28/04/77
(DODF Nº 86, de 09/05/77), Reconhecida pela Portaria no 17 - SEC de 07/07/80
(DODF no 129, de 10/07/80) Transformado de Centro de Ensino de 1º grau 06 de
Taguatinga em CENTRO EDUCACIONAL 06 DE TAGUATINGA, conforme resolução
nº 1,360 - CD- DE 28/02/85.
ESTRUTURA FÍSICA
A estrutura física da escola é constituída por: 20 salas de aula, 02
salas de vídeo, laboratório de Ciências, 01 laboratório de informática, 01 biblioteca,
sala de Recursos ( destinada aos alunos do atendimento educacional especial),
secretaria, 01 sala de Prevenção DST-AIDS, 01 sala de Orientação Educacional –
SOE, 01 sala de assistência pedagógica, 01 sala de assistência administrativa, 01
sala de Direção e vice direção, 01 sala de mecanografia, 01 sala dos professores, 01
sala de coordenação pedagógica, auditório (400 lugares), 01 sala com espelho para
multifuncional, 02 quadras externas, 01 quadra interna, área de lazer, cantina,
refeitório e quatro banheiros e um para portador de necessidades especiais e espaço
cultural.
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DIAGNÓSTICO DO PERFIL SÓCIO ECONÔMICO

PREÂMBULO
O Centro Educacional 06 de Taguatinga, escola pública da Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal, está localizada numa área urbana na
cidade de Taguatinga-DF e oferece a Educação Básica na modalidade de Educação
de Jovens e Adultos – EJA, 1°, 2°e 3° segmentos e Ensino Médio na modalidade
Regular. No turno matutino, atende aproximadamente 800 alunos do Ensino Médio,
em sua maioria, jovens adolescentes na faixa etária entre 14 a 18 anos. No turno
vespertino

é

desenvolvida

a

modalidade

EJA

nos

três

segmentos

com

aproximadamente 500 alunos. No turno noturno na modalidade EJA no 2° e 3°
segmentos com aproximadamente 700 alunos na faixa etária acima de 15 anos
provenientes das escolas classes, situadas na QNL e proximidades como:
Samambaia, Ceilândia, Recanto das Emas.
Foi realizada pesquisa com o corpo discente do ensino médio do CEd.
06 de Taguatinga, Distrito Federal, em ano anterior, com o objetivo de traçar um
primeiro perfil sócio econômico dos alunos e das famílias dos mesmos.
Foi elaborado por um grupo de professores em parceria com a direção
um conjunto de 23 perguntas, que tiveram o objetivo de traçar o perfil proposto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira questão diz respeito a verificar qual a maior necessidade
enfrentada pela família do aluno. Identificou-se de que pela visão do aluno a maior
necessidade global é o acesso a lazer com 33,08% da demanda, seguida de trabalho
com 24,11%. Ao se fazer o extrato por series tal demanda não se mostra muito
diferente, do apresentado de forma global.
Verificou-se que o tamanho predominante da família do aluno é composto
por ele e mais 4 pessoas, isto é, o núcleo familiar possuindo 5 membros,
representando 31,90% do universo amostral. Deste extrato verificamos que em média
1,08 membros estão desempregados, ou cerca de 20% dos membros das famílias.
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Temos que cerca de 44, 10% das famílias tem como principal provedor o
pai do aluno, seguido de perto da mãe com 37,83.
Verificou-se também que 67,11% dos alunos tem seu provedor principal
com a formação de até o nível fundamental completo, e 23,11% de nível superior,
com isto temos que a chance de um aluno ter origem de famílias sustentadas por
pessoas com formação de nível fundamental é de 2,48 vezes que um de nível
superior e de 7,19 vezes do que o de nível médio.
Os estudantes são oriundos de diversas Regiões Administrativas, tendo
maior concentração moradores de Samambaia e Taguatinga. Por tal razão, grande
parte dos estudantes fazem uso de transporte público para seu deslocamento.

9

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
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 individuo sendo
necessário que a escola propicie o domínio dos conteúdos culturais básicos da leitura,
da escrita, da ciência das artes e das letras, sem estas aprendizagens dificilmente o
aluno poderá exercer seus direitos de cidadania.
A função social da escola é muito relativa e complexa, pois há varias
formas de pensar a educação, e para diferentes realidades, para três grandes
sociólogos há diferenças da forma de pensar a função da escola na construção do
aluno.
Para DURKHEIN, a educação deve formar indivíduos que se adapte a
estrutura social vigente instituindo os caminhos e normas que cada um deve seguir,
tendo sempre como horizonte a instituição e manutenção da ordem social, a
educação é um forte instrumento de coesão social e cabe ao estado ofertá-la e
supervisioná-la. Para KARL MARX, a educação deve ser vista como um
instrumento de transformação social e não uma educação reprodutora dos valores do
capital, para MARX há uma necessidade de uma escola politécnica estabelecendo
três pontos principais: o ensino geral que é o estudo da literatura, ciências, letras etc.
A educação física que é atividade que promova a saúde do ser e a outra é o
estudo tecnológico que visa acabar com a alienação do proletariado perante a classe
dominante. Para MAX WEBER a educação é um modo pelo qual os homens são
preparados para exercer as funções dentro da sociedade, sendo uma educação
racional, a visão de educar está vinculada enquanto formação integral do homem,
uma educação para habilitar o indivíduo para a realização de uma determinada tarefa
para obtenção de dinheiro dentro de uma sociedade cada vez mais racionalizada e
burocrática e estratificada.
Cabe à escola formar alunos com senso crítico, reflexivo, autônomo e
conscientes de seus direitos e deveres tendo compreensão da realidade econômica,
social e política do país, sendo aptas a construir uma sociedade mais justa, tolerante
as diferenças culturais como: orientação sexual, pessoas com

necessidades

especiais, etnias culturais e religiosas etc. Passando a esse aluno a importância da
inclusão e não só no âmbito escolar e sim em toda a sociedade.
Bueno (2010) se posiciona um tanto crítico sobre a realidade da função
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social da escola, nestas o social é ignorado. A escola torna-se uma instituição
abstrata e homogênea, quando na realidade como coloca Bueno, cada escola é
ímpar, e não deve ser vista de forma genérica, uma intervenção não funciona em
todas as instituições, cada meio tem que ser vista de acordo com a sua história, com
a sua cultura, colocando em pauta que cada instituição é única.
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES

Princípios Didático-Pedagógicos
A Proposta Pedagógica do CEd 06, adota como pressuposto
epistemológico e didático pedagógico a Aprendizagem Significativa, num contexto
sócio interacionista da Pedagogia da cooperação, tornando-se uma instituição na qual
o sujeito “busca sua formação de forma intensiva e sistêmica, por meio de saberes,
trocas e relações de mediação.”. Pensando nisso, o trabalho coletivo é desenvolvido a
partir dos princípios norteadores da Gestão Democrática com base o Plano Nacional
de Educação, aprovado e sancionado em junho de 2014 pela Lei n.º 13.005/2014 e a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n.º 9.394/96.
Sendo assim, a escola adota princípios epistemológicos, didáticos
pedagógicos, éticos e estéticos que orientam a prática pedagógica e administrativa de
todos os agentes envolvidos do processo educacional desta instituição.
Pensar a educação requer uma análise das mudanças na economia
das trocas conforme salienta Bourdieu (1999, 2000). Para Libâneo (2003) um novo
paradigma é construído oriundo da globalização, da revolução informacional, da
despolitização da sociedade, da crise ética e a exclusão social que são fatores que
interferem na consolidação da democracia.
A concepção de escola definida neste projeto se fundamenta na
perspectiva de uma escola cidadã que, conforme Paulo Freire, caracteriza-se por
aquela que viabiliza a cidadania, ou seja, uma escola de comunidade e de
companheirismo. Essa escola é o locus central do processo educativo. É nesse local
que se concentram os esforços de ensino e aprendizagem e de exercício da
cidadania ativa. Segundo Padilha (2003), é necessário compreender as relações
institucionais, interpessoais presentes na escola, avaliando e ampliando

a

participação de diferentes atores na gestão escolar, pois se trata de local propício
para o debate e a construção da identidade desta escola cidadã.
Uma concepção de educação transformadora, emancipadora e
democrática constitui fonte de aprendizagem e possibilita uma educação inclusiva a
todas as camadas sociais, proporcionando ao aluno reconhecer na escola o foro
legítimo para sua atuação como sujeito ativo, crítico e consciente do contexto mundial
em que está inserido.
Para tanto se faz necessário o desenvolvimento de

ações
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pedagógicas que priorizem o princípio da democracia que é utilizado neste projeto
como superação do conceito de participação, mediante o voto ou a busca do
consenso. Tal princípio se concentra na participação ativa, consciente e criativa do
estudante e de toda a comunidade escolar, mediante a construção de valores que
proporcionem exercício democrático (SILVA,2004), ou seja, a partir de práticas
democráticas, da abertura ao diálogo e da vivência de uma democracia inclusiva,
busca-se consolidar os princípios de uma sociedade democrática.
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OBJETIVOS
1 - Desenvolver projetos que elevem a autoestima, a motivação do estudante e do

professor, com intento de humanizar as relações interpessoais;
2 - Priorizar a aprendizagem significativa no processo de ensino e aprendizagem, por

meio da contextualização e da interdisciplinaridade, buscando elevar os índices
nas avaliações do SIADE, PAS e ENEM;
3 - Promover a formação continuada do professor nas coordenações pedagógicas;
4 - Realizar a avaliação periódica dos projetos e das ações implementadas;
5 - Disponibilizar mais recursos didáticos;
6 - Garantir a inclusão, a aprendizagem significativa e o acompanhamento do

rendimento de todos os estudantes;
7 - Promover uma gestão democrática na perspectiva da organização do trabalho

pedagógico de forma coletiva.
8 - Realizar ações que propiciem a vivência de relacionamentos que construam a paz

e a harmonia entre os membros desta comunidade escolar.
9 - Promover uma Educação Integral que proporcione a formação desportiva, cultural

e cognitiva dos discentes.
10 - Promover o uso das novas tecnologias com o objetivo de motivar novas ações

pedagógicas.
11 - Valorizar a autoestima dos estudantes através de ações extraclasses nos

diferentes ambientes.
12 - Estimular o conhecimento científico a partir de experimentos práticos em

laboratório.
13 - Valorizar a prática de esportes em competições interclasses.
14. Organizar saídas de campo com o objetivo de ampliar os horizontes culturais dos

educandos.
15. Buscar parcerias que facilitem a implementação de ações educativas.
16. Promover a interação da comunidade com o objetivo de fortalecer os laços de

pertencimento dos atores envolvidos na formação dos alunos.
17. Criar condições de acessibilidade para estudantes com necessidades especiais.
18. Criação e implementação de Projeto tecnológico para a acessibilidade digital em

todas as dependências da escola.
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Concepção teórica
Uma das prioridades desta unidade de ensino é viabilizar uma ação
pedagógica que proporcione ao corpo discente da escola um desenvolvimento amplo em
relação ao conhecer a si e ao mundo, estimulando sua capacidade crítica, ética, cognitiva,
afetiva e cultural, objetivando sua inserção social e a busca do exercício da cidadania.
Dessa forma, o planejamento das práticas pedagógicas torna-se um instrumento de
grande importância no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que possibilita
perceber a realidade e basear o processo avaliativo a um referencial futuro.
Esta instituição percebe a aprendizagem como um processo contínuo de
interação do estudante com o mundo que o cerca e com as experiências vividas tanto no
ambiente escolar quanto familiar. Nesse contexto, o trabalho pedagógico e as ações do
coletivo escolar buscam subsidiar e propiciar ao estudante aquisição de conhecimentos e
relações educacionais e sociais. Logo, acreditamos na concepção de uma educação
interacionista que o professor é o mediador da aprendizagem.
Na perspectiva curricular haverá a intenção de relacionar teoria e
prática, utilizar a interdisciplinaridade em busca da formação de competências, que
se dará em um processo contínuo de aprendizagem, tanto para o professor quanto
para o aluno. Sendo a avaliação significativa de todos os segmentos envolvidos no
trabalho pedagógico, como fonte de realimentação e reorientação do

projeto

educativo (FAZENDA, 1994). A prática pedagógica terá como foco o aluno, que
coletivamente e conscientemente buscará interferir e participar de práticas
democráticas em espaços na escola, em prol da qualidade social. (SILVA, 2004),
acrescentamos ainda a necessidade de um currículo em movimento. Reiterando a
condição permanente de transformação e mudanças que permitam nos entender que
a educação não é estática.
Dentro

dessa

perspectiva,

a

Escola

vem

implantando,

gradativamente, a Educação Integral como parte de sua proposta de trabalho,
objetivando ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais. De acordo com o
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Currículo em Movimento (p. 11), a Educação Integral tem como princípios a
integralidade, a Intersetorização, a transversalidade, o diálogo escola-comunidade, a
territorialidade, o trabalho em rede e convivência escolar negociada. Tais princípios
possibilitam a ampliação de oportunidades às crianças, jovens e adultos, além do
fortalecimento da participação cidadã.
A Proposta Pedagógica é o instrumento essencial e unificador dos
projetos da comunidade escolar para a organização da prática pedagógica. Para
concluir e sintetizar os princípios da prática pedagógica desta I.E. podem-se
apresentar:
•

Elaboração do Proposta Pedagógica, elegendo o aluno como centro das ações;

•

a interdisciplinaridade como uma metodologia a ser adotada pelo professor;

•

pluralidade de expressão, ideias, concepções e projetos; descentralização do
poder mediante ação dos conselhos;

•

transparência nas informações;

•

coerência entre discurso e prática;

•

cultura do querer fazer;

•

clima organizacional prazeroso, motivador e de valorização do profissional;

•

compromisso com a democracia e a cidadania. (Bordignon & Gracindo, 2001).
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
PEDAGÓGICO NA ESCOLA
Os princípios filosóficos e pedagógicos do CEd 06 baseiam-se na
Constituição Federal, 1988; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990; e
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996; bem como na BNCC
(Base Nacional Comum Curricular), no Currículo em Movimento(SEEDF) e nas
Diretrizes Nacionais para a Educação.
O procedimento para desenvolver os projetos propostos se efetivará
seguindo uma linha de trabalho com temas atuais e significativos, por meio de
projetos/subprojetos; excursões; palestras com profissionais de diversas áreas,
incluindo a comunidade escolar, com temas como saúde, sexualidade, segurança,
etc.; projeto Sala de Leitura desenvolvido pela biblioteca com suporte da rede
instagram através do perfil @mandaliteratura, com confecção de poemas, entrevistas
com autores locais; palestras etc.; oficinas de artesanato, pintura, reciclagem, jogos
etc. nos jardins da escola; Intervalo Cultural; exposição de trabalhos confeccionados
pelos alunos; Horas Cívicas; eventos diversos; festas (culminâncias de projetos);
laboratório de Informática; passeatas, gincanas e jogos, entre outras atividades que
surgirem ao longo do ano letivo, de acordo com a necessidade e realidade em que a
escola está inserida. Os conteúdos são organizados por bimestre de acordo com as
habilidades e competências específicas de cada série e/ou ano e de acordo com a
BNCC e Currículo em Movimento. Esses conteúdos são inseridos nos Projetos
Interdisciplinares desenvolvidos na escola.
A escola possui Ensino Médio Regular organizado no sistema de
semestralidade e duração anual para cada série/ano, sendo 5 horas por dia letivo e
Educação de Jovens e Adultos também no sistema de semestralidade, com duração
de 4 horas por dia letivo.
A escola se relaciona com a comunidade escolar através de
assembléias e ou reuniões periódicas para tratar de assuntos relacionados à dinâmica
pedagógica e possui encontros programados e com pré agendamento dos
pais/responsáveis, todas segundas-feiras, para atendimento aos pais, no que se
refere ao acompanhamento escolar.
O papel do jovem educador social voluntário entra com a finalidade de
dar suporte às atividades gerais da escola e alunos com necessidades educacionais
especiais, estes sendo pessoas da comunidade com habilidades nas áreas
socioculturais.
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A escola desenvolve projetos específicos com a comunidade escolar,
afim de proporcionar uma extensão ao processo de ensino, a saber: Interclasse,
Africanidades, projeto de leitura, pintando canções, descritos nos anexos dessa
Proposta Pedagógica.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
PEDAGÓGICO REMOTO NA ESCOLA
O Ensino a Distância mediado por tecnologia, realizado em 2021, para os estudantes
da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal será ofertado OFICIALMENTE pelo
programa “Escola em Casa DF”, por meio da plataforma Google Sala de Aula para a
Educação e através de material impresso, se houver necessidade.
Amparo Legal: Parecer Nº 33/2020 – CEDF, Parecer º 37/2020 – CEDF, Medida
Provisória nº 934, LDB lei 9394/96, Parecer 05/2020 CNE.

Ações CED 06 – Educação mediada por Tecnologia
 Criação das salas de aula por turma e série na plataforma ESCOLAEMCASA.
 Divulgação por meio de reunião online e outros canais sobre o Ensino Mediado
(aulas remotas), suas implicações e bases legais.
 Assessoramento aos professores e alunos na construção do email institucional.


Criação de espaço na escola para gravação de vídeo aulas ou conteúdos
visuais gerais.



Criação de espaço de atendimento presencial na escola, bem como como sua
logística, caso necessite e de acordo com as orientações da SES e Ministério
da Saúde.



Levantamento e cadastramento de alunos que não possuem acesso ou
equipamento tecnológico de acesso a plataforma, cabendo-lhe o material
impresso.



Reorganização do Calendário Escolar em consonância com o estabelecido
pela SEEDF.



Divulgação de eventuais formações direcionadas a cada segmento da escola e
seu acompanhamento.



Acompanhamento operacional e pedagógico das demandas levantadas no
desenvolvimento da plataforma pela equipe gestora e parceiros.



Estruturação e logística dos trabalhos de acordo com cada setor da escola,
pois a contribuição de cada um será válida e necessária.



Apoio da Orientação Educacional na construção de “pontes” operacionais entre
professores, estudantes e família e os recursos tecnológicos, bem como
assistência aos alunos nas diversas dinâmicas impostas pela pandemia, que
envolvam o planejamento de estudos, direitos e seguranças estabelecidas pelo
ECA emparceria dos conselhos tutelares.
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 Entre outros pontos que poderão surgir pelo debate com os pares ou
demandas vindas da SEEDF.
Atividade Pedagógica mediada pela Plataforma no Ced 06


Ressignificação dos espaços de aprendizagem: Síncrona e Assíncrona.



Professor – Atividades que façam sentindo neste momento. Momento de
reinventar em situações para aulas.



Material impresso desenvolvido pelos professores(aula a aula), de acordo
com o documento Replanejamento Curricular 2021.



Google Sala de aula. Atividades na plataforma e também disponibilizadas
em impressão para os alunos sem acesso a mesma.



Muito importante a formação continuada do Professor para essa nova
realidade seja pela EAPE, ou por debates realizados em coordenações
online.



Acompanhamento pela plataforma pelos professores e com apoio da
coordenação .



A presença (registro de frequência do aluno) será a partir da entrega do
material (via virtual ou portfólio) a ser definida pela direção em conjunto com
os professores.



Se for necessário poderá ter atendimento presencial na escola de forma
individual, evitando aglomeração e com protocolos da SEEDF em parceria
com a SES e com base nos procedimentos estabelecidos pelo Ministério da
Saúde.



Coordenações coletivas, por área e individuais online a critério da escola,
para tratar do desenvolvimento de diretrizes e de ensino.



Uso do Meet para coordenações e interação entre professor e estudante.
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ORGANIZAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICA
Supervisão Pedagógica do Ensino Regular e EJA
De acordo com o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 2009, p. 22), cabe
ao Supervisor acompanhar o processo pedagógico dos setores de Coordenação
Pedagógica, Orientação Educacional, Atendimento Educacional Especializado/Sala
de Recursos, Conselho de Classe e Educação Integral, desempenhando funções de
articulador das ações promovidas pela escola.
Cabe

ao

supervisor

implementar

a

Proposta

Pedagógica

e

acompanhar os professores durante todas as etapas do processo, assim como
divulgar a participação docente. Ele deve dar encaminhamento à execução do
Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito federal por meio de
atividades programadas para esse fim; “(...) elaborar relatórios das atividades
desenvolvidas (...)” (DISTRITO FEDERAL, 2009, p. 17) e acompanhar os alunos com
necessidades especiais em articulação com a Orientação Educacional e profissionais
da Sala de Recursos. (Idem, Ibidem)
Coordenação Pedagógica do Ensino Regular e EJA
Em conformidade com o Regimento Escolar das Instituições da Rede
Pública do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 2009, p.23), cabe à Coordenação
Pedagógica “planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a
fim de dar suporte à Proposta Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a
implantação das Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de Educação em
vigor.”
A coordenação pedagógica desempenha a função de organizadora,
estimuladora e mediadora durante processo de desenvolvimento da proposta
curricular, envidando ações pedagógicas entre os diferentes segmentos escolares;
orienta e acompanha o trabalho docente; propõe reflexão avaliativa acerca das ações
pedagógicas com o objetivo de melhorar o processo de ensino e aprendizagem.
(DISTRITO FEDERAL, 2009, p. 24)
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Orientação Educacional
A Orientação Educacional constitui-se no papel de garantia dos
direitos dos estudantes, acolhendo-os e encaminhando-os, sempre que necessário,
aos serviços de saúde, justiça, segurança, assistência social etc.
A Orientação Educacional atualmente contribui para o processo
educativo a partir de uma prática articulada com toda a comunidade escolar,
repensando coletivamente o fazer pedagógico, participando na análise da realidade,
apoiando diálogos problematizadores, promovendo a tomada de decisão individual e
coletiva e executando ações com foco em objetivos compartilhados no Projeto
Pedagógico da instituição escolar, a fim de tecer uma rede social e interinstitucional
que colabore com o desenvolvimento integral do estudante.
O trabalho da Orientação Educacional deve estar articulado às
demais instâncias da unidade escolar, bem como à família e à comunidade,
estabelecendo uma rede social e institucional de proteção e garantia aos direitos do
estudante e de melhoria da qualidade da educação.
Para tanto, o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal (2015, Art. 128, p.32) define as seguintes atribuições ao pedagogo(a)
- Orientador(a) Educacional em nível local:
Participar do processo de elaboração do Projeto Pedagógico – PP da
unidade escolar.
Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades 31 OP da
Orientação Educacional na SEEDF de Orientação Educacional na unidade escolar.
III. Participar das coordenações pedagógicas coletivas na unidade
escolar visando à organização do trabalho pedagógico.
IV. Planejar, implantar e implementar as ações da Orientação
Educacional na unidade escolar.
V. Realizar ações integradas à comunidade escolar, considerando os
Eixos Transversais do Currículo.
VI. Discutir, com a equipe e na equipe, o currículo e o processo
ensino- aprendizagem ante à realidade socioeconômica do estudante.
VII. Analisar com a equipe pedagógica as contradições da unidade
escolar e as diferentes relações que exercem influência na aprendizagem.
VIII. Contribuir para as melhorias do processo ensino-aprendizagem
na unidade escolar.
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IX. Estruturar o seu trabalho a partir da análise crítica da realidade
social, política e econômica do contexto escolar.
X. Fundamentar sua ação na opção teórica do Currículo da Educação
Básica.
XI. Contribuir na identificação e na reflexão, junto à comunidade
escolar, dos fatores que interferem no processo ensino aprendizagem.
XII. Coordenar o processo de informação educacional e profissional
sobre o mundo do trabalho auxiliando na elaboração do projeto de vida do estudante.
XIII. Supervisionar estágio na área de Orientação Educacional.
XIV. Participar da identificação e/ou encaminhamento de estudantes
que apresentem dificuldades no processo ensino-aprendizagem.
XV. Apoiar e subsidiar os órgãos colegiados, como Conselho escolar,
Grêmio Estudantil, bem como, Associação de Pais e mestres e outros, ou parcerias
que necessitem de ação articulada com a Orientação Educacional.
XVI.

Articular ações em parceria com as redes sociais e outros

setores da SEEDF.
XVII. Participar de programas de formação continuada com o objetivo
de fomentar a práxis educativa.
XVIII. Elaborar e apresentar relatórios periódicos e fornecer dados dos
resultados das ações da Orientação Educacional.
XIX. Emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência.
XX. Participar do processo de conhecimento da comunidade escolar,
identificando suas potencialidades, seus interesses e suas necessidades.
XXI. Articular ações junto à EEAA e à Sala de Recursos na promoção
de uma Educação Inclusiva a fim de contribuir para a superação de dificuldades de
aprendizagem.
XXII. Desenvolver ações de mediação de conflitos, em parceria com a
equipe gestora e a equipe pedagógica.
PLANO DE AÇÃO 2021 ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Juliana Ruas de Sousa
Matrícula: 2126869 Turno:Mat/Vesp
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Claudia Novaes Vieira
Ferreira

Matrícula: 3005453 Turno:Vesp/Not
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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 PedagogoOrientador 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:
Reconhecer a Orientação Educacional, quanto a sua organização e atendimento;
Fazer com que a comunidade sinta-se pertencente e acolhida;
Promover a cultura de paz através da mediação;
Desenvolver a perspectiva de futuro e senso crítico, fazendo com que o aluno(a) se perceba como
protagonista de sua jornada;
Acompanhar de forma efetiva a aprendizagem do estudante;
Trabalhar de forma preventiva sobre os cuidados com a saúde física e mental.

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR
TEMÁTICA

Ed.
Cidadania
DH

Organização
e
estruturação
da
Orientação
Educacional
no ano
corrente

Acolhimento

Ed.
Diversidade.

X

X

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
EIXO DE AÇÃO

Ed.
Sustent.

Mapeamento Institucional;
Levantamento de alunos
atendidos pela orientação no ano
anterior;
Divulgação na sala on line do
número do whatsapp business da
Orientação Educacional;
Participação nas coordenações
com os professores para escuta
das demandas;
Atendimento individual remoto
de pais e alunos.
Acolhida aos novos estudantes
através de vídeo postado na sala
online;
Apoio aos estudantes que
apresentarem
dificuldades
quanto ao uso da sala on line;

Ação
institucional;
Ação junto aos
professores;
Ação junto as
famílias e aos
estudantes.

PERÍODO
DE
EXECUÇÃO

1º
bimestre
do ano
letivo de
2021
Durante o
ano letivo
de 2021

Ação
institucional;
Ação junto aos
professores;
Ação junto as
famílias e aos

1º
bimestre
do ano
letivo de
2021;
Durante o
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Autonomia
nos
estudos

X

X

Busca ativa dos estudantes que estudantes
deixarem
de
fazerem
as
atividades;
Escuta ativa dos professores.

ano letivo
de 2021

Postagens sobre autonomia de
Ação junto aos
estudos e técnicas para facilitar o estudantes
aprendizado;
Proposição de filmes para os
alunos realizarem higiene
mental;
Indicação de cursos preparatório
para o Enem, apps que facilitem
uma escolha de cursos para o
Ensino Superior;
Proposição do Webinário das
profissões com a parceria de
várias instituições de Ensino
Superior e de todas escolas do
Ensino Médio de Taguatinga.

Durante o
ano letivo
de 2021

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:
Avaliação e feedback da Orientação Educacional através dos atendimentos dos alunos e /ou
famílias atendidas;
Conselho de classe escolar, tendo como indicador a diminuição da demanda da Orientação
Educacional;
Participação nas ações propostas, tendo como indicador o feedback realizado pela comunidade
escolar.
Observação do quantitativo de alunos nas salas on line e material impresso, tendo como
indicador o sucesso da busca ativa.

Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos
O atendimento oferecido pela Sala de Recursos é feito em turno
inverso ao da escolarização, sem substituir as classes comuns, por meio do apoio de
dois profissionais especializados – um da área de Linguagens e outro da área das
Ciências Exatas – desde 1994. A função desse serviço é, conforme o Regimento, “(...)
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos no processo de ensino e
aprendizagem, considerando suas necessidades específicas.” (DISTRITO FEDERAL,
2009, p. 29)
Dentre as atribuições dos professores do Atendimento Educacional
Especializado – AEE, ainda de acordo com aquele Regimento, encontram-se as seguintes:
conduzir o atendimento educacional especializado, atentando para a “(...) funcionalidade e
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aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala comum”; fazer a
orientação de professores e famílias quanto à “participação dos alunos nas atividades
escolares” e quanto aos recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados por ele.
(DISTRITO FEDERAL, 2009, p. 30)
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
É imprescindível acrescentar que as instituições escolares existentes e
atuantes neste estabelecimento de ensino fazem parte do processo de gestão escolar
e são órgãos consultivos, moderadores e deliberativos (Conselho Escolar e Conselho
de Classe) e consultivos e financiadores (APAM, Caixa Escolar). Estas instituições
desempenham papel relevante no fortalecimento e na integração escola/comunidade,
pois proporcionam a gestão democrático-participativa (LIBÂNEO, 2003) nos diferentes
aspectos: financeiro, administrativo e pedagógico da escola pública.
CONSELHO ESCOLAR – É um órgão consultivo e deliberativo de apoio ao
gerenciamento da escola. É convocado, mensalmente, para acompanhar, discutir,
analisar os possíveis problemas da escola e a aplicação das verbas públicas.
CONSELHO

DE

CLASSE

–

Constituído

pelos

professores,

direção,

representante de turma e professor conselheiro. Neste momento, são avaliados: o
rendimento das turmas, problemas apontados e possíveis soluções.
O professor conselheiro de cada turma exerce um papel fundamental no
esclarecimento dos questionamentos e na proposição das soluções.
O segundo momento acontece em sala de aula, quando a direção e os
conselheiros da turma se reúnem para avaliar o bimestre ou uma situação particular.
Com a presença de todos é possível propor encaminhamentos para os problemas
levantados pelo coletivo.
O conselho de classe é o momento de reflexão e avaliação do desempenho
bimestral, semestral ou anual, é um momento necessário para reavaliar o processo
educativo.
APAM – A APAM, entidade de personalidade jurídica, com estatuto próprio,
criada em 1986, tem dado suporte fundamental para a suplementação de recursos
financeiros e aquisição de materiais necessários para o pedagógico e

o

administrativo.
CAIXA ESCOLAR – A Caixa Escolar, também entidade jurídica, foi criada para
gerenciar a aplicação do recurso financeiro recebido do GDF denominado PDRF
(Plano de Descentralização de Recursos Financeiros). Atualmente, esta verba tem o
nome de PDAF (Plano de Descentralização Administrativo e Financeiro).
GRÊMIO ESTUDANTIL – Atualmente, o grêmio estudantil está sem os
componentes da diretoria. Houve uma tentativa de eleição para este ano, com a
UMESB, mas não teve o processo eleitoral.
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A avaliação pode ser condensada em cinco aspectos da gestão escolar:
1) A avaliação da GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS revelou o

consenso que a escola tem avançado e apresentado resultados significativos na
formação de alunos conscientes do seu momento histórico, ou seja, cidadãos críticos.
Esta aferição pode ser apontada nas reuniões de pais, de representantes de turma e
de professores, além dos questionários que têm proporcionado o acompanhamento e
a avaliação periódica dos procedimentos de gestão adotados.
2) No contexto da GESTÃO PARTICIPATIVA, o Conselho Escolar, APAM e

Grêmio Estudantil (quando atuante) existem e colaboram nas atividades e projetos da
escola. Estas parcerias viabilizam a transparência e a participação coletiva. Vale frisar
que o trabalho compartilhado requer uma atuação continuada.
3) A GESTÃO PEDAGÓGICA adota a pedagogia de projetos com um trabalho

interdisciplinar e contextualizado. Estes projetos são avaliados, bimestralmente e
semestralmente. O foco é proporcionar a articulação teoria e prática, propor ações
criativas e significativas para a aprendizagem dos alunos. Os projetos demonstram
que o objetivo é a formação integral, motivação do aluno e a

integração

família/escola. Os dados, obtidos nos questionários aplicados e no rendimento escolar
fornecido pela SEEDF, apontam que não há uma satisfação dos pais e alunos quanto
ao rendimento escolar. Por esta razão algumas disciplinas e modalidades necessitam
de uma análise mais criteriosa e projetos interventivos.
4) Com referência à GESTÃO DE PESSOAS, verificou-se que há compromisso

e participação dos servidores com o trabalho pedagógico, eles se envolvem e são
mentores de projetos, juntamente com seus alunos. Estimulam-se, também, a
liderança e o trabalho em equipe coordenada pela direção. As festas em datas
comemorativas são ferramentas utilizadas como reconhecimento do trabalho do
professor. Salienta-se que foi identificada a necessidade de adoção de práticas mais
claras de avaliação do desempenho dos servidores administrativos.
5) Propõe a avaliação da GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO. Percebe-se que

há necessidade de descentralizar e avaliar as atividades da secretaria, segurança e
limpeza com o objetivo de discutir os critérios que atendam aos anseios da
comunidade.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Concepção
Uma organização curricular que respeite os princípios já definidos
neste projeto e atenda aos objetivos desta comunidade será fundamentada na
contextualização

dos

conhecimentos

repassados

ao

aluno,

utilizando

a

interdisciplinaridade entre as três áreas do conhecimento de forma flexível e
planejada entre professor, aluno e coordenação.
A interdisciplinaridade, portanto é condição formadora, indispensável ao
desenvolvimento global do educando. Realizar a correlação entre os conhecimentos já
adquiridos e os conhecimentos novos e as situações concretas propicia ao aluno
autonomia intelectual e moral. A proposta da interdisciplinaridade propõe uma prática
pedagógica com sujeitos ativos, em que o papel do professor é fundamental no despertar
das competências e habilidades do educando.
A proposta curricular apresentada neste projeto não se prende a
determinadas teorias ou tendências pedagógicas, apesar de aproximar-se das teorias
crítico- sociais dos conteúdos (Charlot, Snyders, Saviani) e apresentar um enfoque
sociológico progressista (MEKSENAS, 2002):
a) Parte do princípio de que a escola pode ser um local de transformação.
b) A aquisição do conhecimento é uma ferramenta a mais no processo de

transformação.
c) Relação professor-aluno - o mediador entre o conhecimento e a prática social

do aluno.
d) Aluno aprende criticamente conteúdo.
e) O método de ensino: parte da ação à compreensão, da prática à consciência

dessa prática.
f) Relação professor-aluno: conhecer o estilo de vida dos alunos, propor uma

relação de diálogo para que possa fazer as intervenções que estimulem a
progressão.
A organização curricular do CEd 06 de Taguatinga respeita as
necessidades e a realidade em que a unidade de ensino está inserida. Os conteúdos,
de acordo com a matriz curricular/ Currículo em Movimento, são separados por
bimestre no Regular e em semestre na EJA, de maneira a atender as demandas
especificas de cada ano/turma, dentro de um contexto pedagógico histórico-crítico,
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que embasa nossa prática escolar. As atividades são planejadas semanalmente,
utilizando-se o espaço da coordenação pedagógica coletiva, com vistas à formação
multidimensional de nossos estudantes, buscando fortalecer o comprometimento com
a Educação para a Diversidade, Cidadania, Educação em e para os Direitos Humanos
e Educação para a Sustentabilidade, dentro de uma perspectiva de Educação
Integral. Dentro dessa perspectiva, a escola desenvolve o trabalho por meio de
projetos, ações e práticas pedagógicas num contexto interdisciplinar, observando-se e
levando em consideração os eixos transversais acima citados, que integram o
Currículo em Movimento.

Ensino Médio Regular
Quanto à organização curricular cada área de conhecimento contribuirá
com a sua visão em torno de temas atuais, possibilitando aos alunos várias abordagens:
humanística, cultural, política e social. Espera-se que a concretização desta proposta
pedagógica viabilize a realização da missão desta Unidade escolar, proporcionando ao
aluno a definição de seus caminhos, elaborando e reelaborando os seus próprios projetos
de vida.
O conteúdo programático será ministrado de forma que permita ao
aluno organizar e desenvolver a linguagem e o pensamento, evitando prejuízos ao
seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional e social. A equipe desenvolve um
excelente trabalho com diversos projetos e ações que auxiliam a aprendizagem e a
inclusão do aluno com necessidades especiais.
Educação de Jovens e Adultos
A EJA apresenta uma organização curricular própria definida pelo
Sistema de Ensino do Distrito Federal, apresentando um conjunto de
articuladas que visam à promoção da qualidade para esta modalidade.

ações
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ORGANOGRAMA CURRICULAR GERAL

SEE - DF

CRET

CED 06 TAGUATINGA

BASE COMUM CURRICULAR
E DIVERSIFICADA

ENSINO REGULAR

EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS

EDUCAÇÃO
INTEGRAL

OLIMPÍADAS DE
MATEMÁTICA

31

32

33

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO
DO PROPOSTA PEDAGÓGICA
Objetivos
1. Projeto de acessibilidade em todas as dependências da escola.
2. Cobertura das quadras de esportes.
3. Adequação do espaço dos laboratórios.
4. Reforma e adequação tecnológica do auditório e demais dependências da
escola.
5. Adequação da rede elétrica às novas necessidades tecnológicas.
6. Reforma da cantina para adequação das exigências legais e melhor
atendimento aos alunos.
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CONCEPÇÃO, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS
DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Avaliação Institucional acontece em datas pré-estabelecidas no calendário
escolar com a participação do corpo docente e discente, servidores, assistentes e
especialistas e responsáveis pelos alunos com o objetivo de analisar o
desenvolvimento da Instituição de ensino, tanto administrativo como pedagógico.
Além dessa avaliação, estão previstas no decorrer do ano as avaliações instituídas no
próprio projeto educacional.
Primeira etapa – É realizada durante a semana pedagógica para avaliar o
Projeto Pedagógico e durante as reuniões de coordenação para avaliá-lo e adequá-lo.
São aplicados questionários e entrevistas para toda a comunidade escolar.
Segunda etapa – Professores, representantes de turma e conselheiros, durante
o conselho de classe, apresentam sugestões de temas para os projetos
interdisciplinares e analisam o rendimento escolar. Nesta etapa, a equipe pedagógica
realiza uma reflexão e sensibilização com alunos indisciplinados e com dificuldade de
aprendizagem, após o conselho de classe com o objetivo de buscar soluções para os
problemas detectados.
Terceira etapa – Encontro com o conselho escolar, representantes de turma e
conselheiros da escola para elaboração e avaliação contínua da aplicação da
proposta pedagógica.
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GESTÃO PEDAGÓGICA
A gestão da escola cidadã é uma gestão democrática que, no contexto das
escolas públicas, requer grandes investimentos, portanto, no âmbito escolar, a gestão
compartilhada fundamentar-se-á nos princípios de autonomia, transparência,
pluralismo e participação (SILVA, 2004). A autonomia é entendida como a
possibilidade de aproveitar a liberdade e a inteligência criadora e a iniciativa do
indivíduo na sua vida individual e social, (PADILHA, 2003). Ou seja, autonomia na
gestão escolar da escola cidadã traduz-se na capacidade dos membros e da
comunidade escolar em planejar e executar projetos pedagógicos, administrativos e
financeiros, a partir dos recursos que o Estado disponibiliza de modo efetivo para a
escola.
A transparência é outro princípio que se constitui num aprendizado constante a
todos que integram esta escola, uma vez que ações pedagógicas, administrativas e
financeiras necessitam ser transparentes e de fácil acesso a qualquer interessado. A
participação, enquanto princípio da gestão democrática, precisa superar o conceito de
consulta ou busca do consenso. O Conselho Escolar, com representação de todos os
segmentos desta comunidade, juntamente com direção, está permanentemente
atuante na busca das soluções de problemas que possam melhorar o ambiente
educacional.
O último princípio é o pluralismo, que reconhece a diversidade de identidades
na participação da gestão escolar, portanto aceita e convive com as várias culturas,
estimulando hábitos de diálogo.
Assim, a concepção de gestão e de educação definida acima se justifica e se
contrapõe a uma gestão burocrática (técnico-científica), a qual valoriza o poder e a
autoridade e hipervaloriza a racionalização do trabalho. Uma das desvantagens deste
tipo de gestão é que tende a diminuir ou, ao menos, retirar das pessoas a faculdade
de pensar e de decidir sobre seu trabalho e, desta forma, diminuir o envolvimento e
promover a alienação.
As estruturas pedagógicas determinam as ações administrativas, uma vez que
“organizam as funções educativas para que a escola atinja de forma eficiente e eficaz
as suas finalidades.”(ALVES, 1992)
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GESTÃO PEDAGÓGICA

DIREÇÃO E
VICE-DIREÇÃO

SUPERVISÃO
PEDAGÓGICA

ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL

COORDENAÇÃO

GESTÃO ADMINISTRATIVA

DIREÇÃO E
VICE-DIREÇÃO

SECRETARIA

APM
CAIXA ESCOLAR

SUPERVISÃO
DOS TERCEIRIZADOS

SUPERVISÃO
ADMINISTRATIVA
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ORGANOGRAMA DA ESCOLA
CONSELHO
ESCOLAR

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

ALUNOS
GESTÃO
PEDAGÓGICA

CONSELHO
DE CLASSE
PARCERIAS E
COMUNIDADE
EM GERAL

Para acompanhar os resultados educacionais são realizadas: Reuniões
de diagnóstico e avaliação pedagógica com a comunidade escolar - Assembléias;
Utiliza-se espaço de comunicação entre a comunidade escolar e a escola às
segundas-feiras; Realiza visita às casas dos alunos faltosos e desistentes, quando
necessário buscando a compreender os contextos familiares e as causas da evasão,
incentivando o retorno e comunicar as autoridades competentes os casos de
negligência.
Abrir a escola para a participação coletiva com a prática de atividades
esportivas e culturais; Promover encontros temáticos entre comunidade escolar e
profissionais da escola; Realizar reuniões periódicas com os pais para analisar o
desempenho do aluno.
Oferecer e estimular as condições para participarem de cursos, seminários,
encontros, palestras entre outros na qualificação e aperfeiçoamento.

Realizar

reuniões semestrais com intuito de avaliar o PPP e o trabalho pedagógico/
administrativo/ financeiro; Promover atividades culturais e extracurriculares que
possam melhorar a autoestima do todos os segmentos da escola. E desenvolver
projeto de seminários e apresentações diversas voltadas à saúde do servidor.
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Realizar

reuniões

de

planejamento

estratégico

financeiro

trimestralmente. Fazer levantamentos e planejamentos, de forma consultiva com as
entidades colegiadas, das necessidades de escola.
Promover reuniões semestrais com os parceiros da escola e comunidade
escolar, discutindo as necessidades da instituição e de que forma podem contribuir
para a operacionalização. Estimular e apoiar a organização da comunidade escolar
para que atuem em ações conjuntas, solidárias, cooperativas e comunitárias; Manter
atualizado e organizado o serviço de escrituração escolar (registros, atas,
documentação dos alunos, diários de classe, dentre outros).
Promover reuniões periódicas entre professores, coordenador e equipe
pedagógica, para discutir a avaliação como processo dentro das especificidades de
cada disciplina, tendo como ponto de partida o PP, Proposta Pedagógica.
Realizar Conselhos de Classe participativos bimestralmente (Regular) e
semestralmente (EJA); Divulgar a PP através dos Conselhos Escolar e de Classe
para a Comunidade.
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PROJETOS ESPECÍFICOS

ANEXOS
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PLANO DE AÇÃO
DA BIBLIOTECA

Introdução
Segundo o Houaiss, a palavra biblioteca, “edifício ou recinto onde ficam
depositadas, ordenadas e catalogadas diversas coleções de livros, periódicos e outros
documentos, que o público, sob certas condições, pode consultar no local ou levar de
empréstimo”.

Visto assim, soa um tanto frio. No Ced 06, a Biblioteca Érico Veríssimo

é, na verdade, uma sala de leitura, um espaço físico onde os livros ficam à disposição
de seus leitores para serem manuseados, vistos, emprestados e lidos.
Buscando estar em conformidade com as cinco leis básicas da
biblioteconomia, criadas por Ranganathan, foi percebido um aumento considerável de
visitantes e frequentadores assíduos, que aguardam ansiosamente pelo intervalo para
irem para lá. As cinco leis mencionadas são as seguintes:
1- Livros são para uso;
2- Para cada leitor, seu livro;

3- Para cada livro, seu leitor;
4- Poupe o tempo do leitor;
5- A biblioteca é uma organização em crescimento
Os colaboradores da sala de leitura também procuram estar na mesma
sintonia dos alunos, sempre pesquisando o que eles querem ler e, muitas vezes,
também lendo o mesmo que eles leem, para assim, discutirem sobre os livros e
estabelecer uma relação de troca e afetividade.
Em 2013, foram colados vários trechos de livros presentes na sala de leitura
em cima das mesas. Muitos alunos procuravam pelos livros depois por causa disso.
Para 2014 outros trechos e citações serão afixados na parede com o mesmo intuito.
Também será realizado um concurso que visa à junção das redes sociais e novas
tecnologias com a do livro impresso (vide em anexo).
O acervo da biblioteca aumentou consideravelmente com os livros
adquiridos na feira do livro, na bienal, pelo FNDE e por doações de alunos, pais,
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professores e amigos. Os livros dos grandes nomes das artes, por exemplo, ficam à
vista e a cada semana, um novo artista fica exposto.

Objetivos
Os objetivos das ações citadas na introdução visam fazer com que o aluno:
- Sinta-se, antes de tudo, acolhido na sala de leitura;
- Veja que tudo foi pensado para ele, desde o ambiente acolhedor até os gêneros de

livros que ele mais gosta de ler;
- Leia por prazer e sinta-se orgulhoso por andar com um livro nas mãos, por cuidar do

mesmo e discuti-lo durante e após a leitura;
-Veja a leitura como uma forma de entretenimento criativo;
- Forme uma consciência crítica por meio de suas reflexões individuais ou decorrentes

de diálogos acerca do tema da leitura;
- Domine a leitura e adquira conhecimentos;

-Desenvolva seu raciocínio e amplie sua visão de mundo e de si próprio;
- Seja um leitor permanente e que contribua para a formação de outros leitores;
- Seja protagonista do seu próprio aprendizado;
- Amplie seu vocabulário e aprimore as linguagens escrita e oral;

-Desenvolva a criatividade, senso crítico e adquira mais cultura.

Metas
Com a aquisição de novos livros, onde foram comprados exemplares de
interesse dos alunos, o número de leitores dobrou nos três turnos. A meta é que o
quantitativo de leitores dobre novamente, visto que até os alunos da alfabetização
foram contemplados com vários livros destinados à sua maturidade de leitura e por
causa do Concurso Leitura e Imagem no Ced 06 (em anexo).
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Ações
As ações a serem realizadas ao longo do ano, em princípio, são:
- Fazer propaganda do acervo novo;
- Afixar trechos e citações pela biblioteca e pela escola toda;
- Proporcionar a leitura de todos os gêneros e que abranja todos os gostos literários;
- Concurso Leitura e Imagem no Ced 06;

Acompanhamento e avaliação do PP
Os leitores possuem a ficha do leitor e, por meio dessa, há como saber
quantos livros o aluno leu. É colocada uma observação ao lado do livro lido para
saber se o mesmo foi interessante para o aluno ou se ele o leu todo. A partir da
propaganda que eles mesmos fazem de um livro específico, é feita uma lista de
espera e busca-se adquirir mais exemplares do mesmo título.

Conclusão
Em dois anos (2012-2014) a quantidade de leitores só cresceu. Inicialmente
era de forma bem gradual, mas de 2013 até abril de 2014, houve um crescimento
vertiginoso. Houve um contato maior com os alunos, criou-se uma relação de
afetividade entre alunos-livros-colaboradores. Seguindo as 5 leis básicas da
biblioteconomia, ficou mais fácil entender o mundo dos leitores de hoje. Os alunos
não leem somente os livros que são cobrados pelos professores, ao contrário, eles
buscam seus livros e ainda os indicam a outros alunos. Muitos leitores preferem os
livros denominados de saga, com continuação de até onze livros, sem

se

preocuparem com a espessura dos mesmos, se possuem gravuras ou não, e foi
nitidamente notada uma procura pelos clássicos.
Outro fato importante é o de que os alunos gostam de estar na biblioteca. Na
hora do intervalo é sempre muito cheio e há um grande número de empréstimo de
livros. O mais interessante é que, muito raramente, uma devolução de um livro não
seja seguida de um novo empréstimo ou, sequer, uma reserva. A leitura virou um
hábito.
Impossível é que a escola perca esses leitores. Eles estão muito orgulhosos
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por serem considerados leitores. Eles trazem mais alunos à sala de leitura. Isto tudo é
maravilhoso, é gratificante para qualquer educador. Todo aluno que entram na escola,
sem qualquer série, é convidados a ir à sala de leitura. Este espaço é deles.
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PROJETO
AFRICANIDADES

Apresentação:
— O projeto Africanidades é voltado para o corpo discente, docente e todos que
fazem parte do CED 06 de Taguatinga. O projeto visa a valorização da história da
África e o reconhecimento da identidade afro-brasileira no nosso contento escolar e
social.

Ações do projeto:
— Aulas sobre a História da África e sobre temas relacionados à africanidades
(cultura africana, religião...)
— Palestras com personalidades especialistas no tema africanidades.
— Veiculação de filmes e/ou documentários sobre o tema.
— Desenvolvimento, nas turmas, de trabalhos confeccionados pelos alunos sobre as
biografias de celebridades negras, em nível nacional ou internacional.

Justificativa:
— Cumprimento da lei federal 10.639/03;
— Necessidade de se conhecer e valorizar a identidade negra e afrodescendente, sua
cultura, sua história e sua importância para o Brasil e seu povo.
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Objetivos gerais:
— Assegurar a educação do direito da pessoa à dignidade humana aos alunos do
CED 6 de Taguatinga.
— Ensinar sobre a história da África, sua cultura e sua importância para o Brasil e seu
povo e para o mundo.
— Ensinar sobre a trajetória dos afrodescendentes e sobre o seu contexto social no
Brasil e no mundo.
— Incentivar a prática do respeito no ambiente escolar e social.
Objetivos específicos:
— Reconhecer em cada pessoa um ser detentor dos direitos de cidadão,
principalmente, da dignidade humana.
— Apreender sobre a história da África, da sua cultura, de seu povo e dos
afrodescendentes.
— Receber a importância da África na história do Brasil e de seu povo.
— Conviver em regime de respeito e de igualdade com todos os que participam do
CED 06 e na nossa sociedade.

Metodologia:
— Palestras: No auditório em dias selecionados pelos professores nas coordenações
pedagógicas.
— Aulas: Em sala de aula.
— Filmes, documentários e/ou outros: Poderão ser exibidos em sala de aula ou no
auditório (decisão nas coordenações pedagógicas)
— Trabalhos sobre a biografia de celebridades negras:
. Nas Coordenações Pedagógicas o grupo de professores levará sugestões (suas
e de seus alunos) de nomes de celebridades negras nacionais ou internacionais.
. Os professores e seus alunos escolherão uma celebridade negra por turma.
. Cada turma fará uma pesquisa da bibliografia da celebridade negra, enfatizando
a sua colaboração para a sociedade. Cada turma produzirá um trabalho escrito e um
Power point (em pen-drive) e os entregará ao(s) professor(es) responsável(is) por
aquela turma.
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.
As turmas poderão apresentar danças, teatro, poesias e outras criações artísticas
relacionadas à celebridade negra juntamente com a biografia.

Público alvo:
— Corpo discente do CED 06 de Taguatinga.

Metodologia:
— Aulas impositivas;
— Palestras;
— Veiculação de filmes, documentários.
Recursos necessários:
— Salas de aula;
— Material didático;
— Auditório;
— Datashow;
— Equipamento de som e microfones;
— Recurso humano (professor coordenador) para os três turnos.
Duração:
— Anual (culminância dia 20 de novembro ou outro dia útil agendado em
coordenações pedagógicas).
Disciplinas contempladas:
— Todas (multidisciplinar)
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Parceiros:
— Corpo docente, Direção, Funcionários, Palestrantes, etc.

Avaliação:
— Será realizada pelos professores.
— Pontuação.
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PROJETO
PINTANDO CANÇÕES (Suspenso em função da pandemia)

Professora responsável: Lucy Freitas Guimarães
Disciplina: Arte, Português e Geografia
Trabalho Interdisciplinar com os alunos.
TEMA: OBRAS DO PAS
Objetivo geral:
 Oferecer a oportunidade de o aluno experimentar a técnica de pintura em tela
produzindo uma releitura a partir das obras do PAS (obra musical + obra
artística).
 Estimular e interpretar as obras do PAS de forma mais concreta (PAS:
vestibular seriado da UnB, que se configura a partir da articulação de
habilidades e competências relacionadas aos conhecimentos escolares).
 Perceber que dentro dos temas escolhidos pelo PAS, cada obra permite
explorar os vários conteúdos presentes em cada etapa, referentes ao
conteúdo de cada série do ensino médio. Descobrir que cada obra permite
desenvolver temas como: meio ambiente, a busca pelo conhecimento, crítica
ao consumismo, amor idealizado, amor não correspondido, reflexão acerca do
conhecimento de si mesmo e do outro, cultura e mudança

social,

pensamentos conflituosos sobre o sagrado e profano.
 Oferecer a oportunidade ao aluno de interpretar as obras em momentos de
discussões ao elaborar a releitura.
 Perceber os vários elementos presentes nas obras visuais e musicais:
elementos estéticos e formais.
 Aprender como colocar a situação geográfica (ponto turístico ou uma referência
geográfica de relevância da cidade, estado ou país) na releitura referente ao
autor da obra visual escolhida pelo grupo.
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Objetivos específicos:
- Possibilitar que os jovens descubram suas habilidades artísticas.
- Valorizar os talentos dos jovens.
- Descobrir como o jovem lida com o trabalho em grupo.
- Conhecer melhor as obras artísticas e musicais do PAS.
- Interpretar as obras musicais e as obras artísticas do PAS escolhidas para a

releitura.
- Aprender o que é uma releitura.

- Conhecer a técnicas e estilos de artistas famosos.
- Analisar e interpretar os versos das canções.
- Perceber quais conteúdos podem ser explorados em cada obra artística.
- Fruir esteticamente as obras artísticas e as obras musicais, considerando os estilos

de época e os gêneros.

Desenvolvimento:
Como etapas do trabalho, as turmas serão divididas em grupos de cinco
pessoas, eles serão agrupados de acordo com a escolha de cada aluno. Cada grupo
escolherá uma obra visual e uma obra musical e nesta aula será apresentado aos
alunos como deverá ser o projeto. Depois, eles serão orientados para realizar uma
pesquisa sobre as obras escolhidas para posterior apresentação oral em sala de aula.
A obra musical será apresentada e interpretada nas aulas de Português e as obras
visuais nas aulas de Arte. Na terceira aula será explicado o que é uma releitura e
como o PAS explora as obras e começarão o desenho da releitura das duas obras
artísticas. Geralmente levam duas semanas para fazerem os desenhos.
Na semana seguinte começarão a passar os desenhos para as telas e próxima
etapa é a pintura das mesmas que acontecerá no jardim da escola ao ar livre, esse
processo leva 4 semanas e por último a avaliação de cada grupo. No final do ano
acontece uma exposição das obras produzidas pelos alunos, na qual toda a
comunidade escolar poderá apreciar.
A cada etapa acontece uma explicação e orientação de forma gradual e
ordenada para que todos entendam o processo. Como o projeto se desenvolve em
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grupo, inicialmente alguns sentem dificuldades de se relacionarem e de dividirem as
tarefas, por esta razão acaba acontecendo troca de pessoas de um grupo para outro
e grupos que se desfazem. Os grupos que têm mais afinidades são os mais
produtivos. A estratégia para que todos participem é a nota.
OBS: Todo o processo da releitura e pintura em tela, deve ser realizado pelo
grupo em sala de aula com a professora Lucy. As interpretações das músicas
serão realizadas nas aulas de Português. A orientação para a situação geografia, será
realizada nas aulas de geografia.

Avaliação
Será observada a presença do aluno, participação na pintura da tela, interesse
e se foram seguidas todas as etapas nos dias solicitados.
Durante o projeto realizo com cada grupo uma ficha avaliativa, onde faço o
registro da produção do grupo de cada aula. Ao final do projeto iremos avaliar essa
ficha para fechar a pontuação de cada grupo e a nota individual, nesse dia também
ocorre uma alta avaliação de cada aluno e do grupo.
Após as avaliações dos grupos todas as telas são expostas na sala de arte
para ser votada pela comunidade escolar, cada pessoa que entra na sala pode
escolher as três melhores telas que merecem ganhar um a caixa de bombom.
É interessante perceber que alguns grupos conseguem desenvolver ótimas
discussões sobre as obras e como interpretá-las. Durante a execução do projeto
temos a oportunidade de interagir melhor com os alunos e de conhecê-los um pouco
mais. Quando todos os grupos terminam de pintar as telas, as mesmas são expostas
na sala de arte e convido a comunidade escolar a votar nas três melhores telas e as
três mais votadas os grupos ganham uma caixa de bombom. Em anexo: foto da
exposição. Coube ao professor de Geografia produzir um vídeo com os mesmos
grupos e obras artísticas.
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PROJETO
INTERCLASSE (adaptado à realidade remota)
1. APRESENTAÇÃO

O projeto Interclasse do Ced 06 já é tradição em nossa comunidade escolar.
Inserido na Proposta pedagógica da escola, se desenvolve a cada ano sofrendo
modificações e intervenções, se transformando e se redefinindo.
Os professores da disciplina de Educação Física do Centro Educacional 06 de
Taguatinga, juntamente com a direção desta escola e demais professores, cientes do
comprometimento para a formação e desenvolvimento dos nossos alunos, sobretudo
no que tange à Educação, à Cultura, e principalmente ao Desporto, buscam com o
referido projeto despertar em nossa comunidade o interesse pelo esporte e
entretenimento, proporcionando as Olimpíadas Esportiva e Cultural do CED 06
Taguatinga.
Tal escolha para implementação do projeto despertou em seus idealizadores
o desejo de realizar o evento, visto que a prática de esportes é uma das atividades
mais indicadas para os jovens, pois pode oferecer inúmeros benefícios indispensáveis
ao crescimento e desenvolvimento destes e também é importante para a manutenção
da saúde.
Assim, a realização deste projeto será de suma importância para os
professores e também para os alunos, pois incentivará a prática esportiva em nossa
escola e também em nossa cidade, além de promover um maior intercâmbio entre os
alunos.

2. OBJETIVOS

2.1- Geral


Promover o intercâmbio sócio desportivo dos alunos do Ced 06 –
Taguatinga



Proporcionar aos alunos uma vivência em competições esportivas,
incentivando ainda a prática de atividades físicas.



Enriquecer os conhecimentos culturais dentro de uma atividade salutar e
recreativa;
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Integrar as diversas séries e turmas desta Unidade Escolar, estabelecendo
relações de amizade e companheirismo através de atividades culturais,
sociais e desportivas;



Proporcionar a Integração de toda a comunidade escolar, através de uma
competição esportiva ampla, que irá elevar a autoestima e contribuir com
todo o Pedagógico Escolar.



Exaltar

a

prática

desportiva

como

instrumento

na

formação

da

personalidade e na superação do individualismo de forma a perceber no
esporte, fonte de prazer legítimo, diminuindo assim, a vulnerabilidade a
riscos: DROGAS e VIOLÊNCIA, etc.


Proporcionar aos alunos uma vivência em competições “da

escola”

esportiva e cultural, incentivando a prática de atividades dentro e fora da
escola.


Desenvolver o espírito esportivo, o respeito às regras, o respeito e lealdade
entre os participantes.



Proporcionar uma maior integração entre as turmas com uma maior
aproximação entre professor X alunos e alunos X alunos.



Oportunizar um maior número possível de alunos a participar de forma
efetiva e prazerosa.



Desenvolver nos alunos o gosto pelas atividades esportivas e culturais.



Desenvolver a experiência de vivenciar e conhecer as regras e arbitragem
das modalidades esportivas.

2.2- Específicos


Participar ativamente da estimulação da prática das atividades, como forma
de lazer e integração social;



Proporcionar aos participantes além de prazer e entretenimento, o espírito
de equipe, o companheirismo, a autoestima, o respeito às regras e a
disciplina;



Proporcionar momentos de alegria e descontração;



Desenvolver o gosto pelas atividades esportivas;



Proporcionar aos alunos conhecimento de regras e arbitragens;



Oportunizar aos alunos do Ced 06 de Taguatinga em demonstrar seu
conhecimento técnico/tático das regras desportivas em defesa de sua
turma, de acordo com as normas propostas;
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Desenvolver experiência, vivenciar o espírito de esportividade entre os
alunos e professores;



Desenvolver o respeito e lealdade entre os participantes, proporcionando
uma melhor integração entre as turmas;



Oportunizar um maior número possível de alunos a participar de forma
efetiva do evento esportivo;



Divulgar a disciplina de Educação Física do Ced 06 de Taguatinga.



Desenvolver e proporcionar a interdisciplinaridade.



Desenvolver o grau de companheirismo, amizade e integração entre as
turmas.

O CD 06 de Taguatinga está localizado em uma área urbana periférica na QNL
01 Área Especial 01 – Setor L norte. Foi inaugurado em 30 de agosto de 1974,
inicialmente como Centro de Ensino de 1º Grau, transformando-se depois em Centro
Interescolar e Centro de Ensino de 1º Grau até 1980.
A estrutura física da escola é constituída por: 20 salas de aula, 02 salas de
vídeo, 01 laboratório de Ciências, 01 laboratório de informática, 01 biblioteca, 01 sala
de Recursos (destinada aos alunos do atendimento educacional especial), 01
secretaria, 01 sala de Prevenção DST-AIDS, 01 sala de Orientação Educacional –
SOE, 01 sala de assistência pedagógica, 01 sala de assistência administrativa, 01
sala de Direção e vice-direção, 01 sala de mecanografia, 01 sala dos professores, 01
sala de coordenação pedagógica, auditório (400 lugares), 01 sala com espelho para
multifuncional, 03 quadras poliesportivas, área de lazer, espaço cultural, cantina,
refeitório, 04 banheiros e 01 para portadores de necessidades especiais.
Uma

pesquisa

foi

realizada

para

traçar

preliminarmente

um

perfil

socioeconômico da comunidade escolar. Foi identificado à falta de acesso ao lazer
seguido da necessidade de trabalho. Verificou-se também que pouco mais de 60%
dos alunos moram em residência própria e que cerca de 12% dos alunos são
dependentes de provedores informais.
De acordo com a descrição acima, a escola possui uma boa infraestrutura,
espaço físico e excelente quantidade, qualidade e variedade de materiais esportivos,
o que nos possibilita ótimas condições de trabalho, exceto a cobertura das quadras, o
que dificulta o desenvolvimento das atividades práticas não sendo um ambiente
favorável e desejável por todos nós.
Atualmente o Centro Educacional 06 desenvolve a modalidade de Ensino
Médio (EM) no turno matutino e Educação de Jovens e Adultos (EJA) no turno
vespertino atendendo em torno de 650 alunos no total. Todavia o projeto engloba toda
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a escola, pois está inserido no PPP.
O início de todo o processo do projeto acontece desde o diagnóstico preliminar
no inicio do ano até a premiação final (após o dia do estudante) que acontece no
início do segundo semestre, tendo sua culminância de 7 dias que antecede o recesso
escolar, ou seja, totalizando aproximadamente 6 meses.
Inicialmente são realizadas algumas reuniões com os alunos representantes de
turmas para esclarecimentos, participação e co-participação dos mesmos na
construção coletiva de todo o processo. Nesses encontros definimos: as modalidades
pretendidas, inscrição (taxa, ficha, data de entrega), sorteio das cores das camisetas,
congresso técnico (data, sorteio, tabelas), premiação, esclarecimento de dúvidas,
pendências e sugestões para finalização do regulamento geral. Os pontos a serem
definidos ou redefinidos que causam divergências entre os alunos são resolvidos
mediante votação. Os representantes ficam responsáveis em informar, tirar dúvidas,
discutir, mediar e definir junto às suas turmas e professores conselheiros as questões
levantadas e discutidas nas reuniões prévias.
No primeiro dia acontece a abertura dos jogos. Cada turma juntamente com
seu conselheiro, participa do desfile e se apresenta no centro da quadra com alguma
apresentação artística e/ou grito de guerra. A programação da abertura segue com a
execução do Hino Nacional, desfile com a tocha, acendimento da pira, juramento dos
atletas, juramento dos árbitros e a palavra do diretor dando início aos jogos Olímpicos
Esportivo e Cultural do Ced 06.
Os jogos propriamente ditos apresentam-se como coletivos e individuais, são
eles:

futsal

(masculino/feminino),

handebol

(masculino/feminino),

basquete

(masculino/feminino), 3 X 3 (masculino), voleibol (misto), cabo de guerra (misto),
queimada

(feminino),

atletismo

(masculino/feminino),

embaixadinhas

(masculino/feminino), lance livre (masculino/feminino), cestinha (masculino/feminino),
tênis de mesa (masculino/feminino), dominó (dupla mista), xadrez.
O projeto apresenta-se também com um viés cultural denominado Show de
Talentos. Em um dia da culminância do projeto as turmas se apresentam no auditório
de forma artística/cultural.
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3. REGULAMENTO

3.1 - DATA/HORA DE REALIZAÇÃO

Os jogos serão realizados em julho, no período de seis a sete dias que
antecederem o recesso escolar, no horário de 7h15 às 12h no turno matutino.

3.2 - INSCRIÇÃO

a ) As inscrições serão realizadas até 15 dias antes do início dos jogos com os
professores de Ed. Física, em formulário próprio;
b ) Será cobrada uma taxa por aluno, para custear: medalhas, apitos, bolas,
arbitragem, alimentação da arbitragem, DJ, socorrista, segurança, transporte para
o passeio, materiais de primeiros socorros e outros materiais necessários ao bom
andamento da competição;
c ) Cada turma poderá inscrever-se em apenas uma equipe por modalidade coletiva
(Futsal, Basquetebol, 3X3, Handebol, Queimada, Voleibol). Nas modalidades
individuais é livre (Xadrez, Dominó, Tênis de meia, Atletismo)
d ) Não será permitida em hipótese alguma a participação de atleta que não conste
na relação nominal.
Punição: desclassificação da equipe e perda de 05(cinco) pontos no placar geral
da turma, caso esta norma seja descumprida;
3.3 – FORMA DE DISPUTA

a ) Eliminatória simples para todas as modalidades e fases.
3.4 – UNIFORME

a ) Cada equipe deverá providenciar o seu uniforme devidamente numerado.
b ) Não será permitida a participação de atleta descalço;
c ) Não será permitida a participação de equipe sem uniforme;
d ) Não será permitida a participação de atleta usando calça ou bermuda jeans.
e ) Não será permitida a participação de atleta, nas modalidades coletivas, que não
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esteja com as unhas devidamente cortadas.
f ) Não será permitida a participação de atleta que esteja usando piercing, brincos,
pulseiras, colares, anéis, etc.
3.5 – PROFESSORES CONSELHEIROS

Os professores irão atuar como orientadores de turma, a ser escolhido conforme
critérios da escola. Este professor terá a função de supervisionar a entrada e saída de
sua turma através de um controle de chamada diária, acompanhar a tabela de jogos
juntamente com os alunos, organizar, incentivar, zelar pela disciplina da turma que
está responsável e acompanhar a turma em quadra nas modalidades coletivas para
assinar a súmula assumindo o papel de técnico da equipe.
O representante de cada turma atuará como Coordenador Desportivo, sendo
responsável pela divulgação, organização, arrecadação e inscrição dos alunos em
cada modalidade escolhida. Ele também será o elo mediador da Coordenação Geral
dos Jogos com os demais alunos, repassando todos os informes e deliberações
tomadas nas reuniões que antecedem os jogos.

3.6 – ABERTURA

A abertura dos jogos será realizada no primeiro dia dos jogos na quadra 1 do Ced
06 Taguatinga. Inicia-se com a apresentação das turmas, coreografia, grito de guerra,
Hino Nacional, desfile da tocha, acendimento da Pira Olímpica, juramento dos atletas,
juramento dos árbitros e palavra de abertura dos jogos (Diretor).
Durante a abertura haverá uma comissão de júris que avaliarão cada turma nos
quesitos de organização, animação, criatividade, grito de guerra,
elementos decorativos, entre outros.
3.7 – PONTUAÇÃO

•

1º lugar – 10 pontos

•

2º lugar – 06 pontos

•

3º lugar – 04 pontos

•

4º lugar – 03 pontos

•

5º lugar – 02 pontos

•

6º lugar – 01 ponto

uniformes,

57

Obs: no caso de empate dos pontos, o desempate será feito computando o maior nº
de primeiros lugares conquistados e assim sucessivamente até os últimos lugares.
3.8 – REGRAS DE DESEMPATE

a ) Número de vitórias

e ) Cartão vermelho

b ) Número de derrotas

f ) Cartão amarelo

c ) Gols a favor

g ) Sorteio

d ) Gols contra

-
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4 – SHOW DE TALENTOS

O show de Talentos será realizado no auditório. As turmas terão no máximo 5
minutos para se apresentarem. Ficará a critério de cada turma o número de
participantes.
Durante a apresentação do Show de Talentos haverá uma comissão de júris que
avaliarão cada turma nos quesitos de criatividade, exploração do espaço físico,
coreografia, sincronia, postura de apresentação, entre outros.
5 – DAS MODALIDADES - TEMPO DE JOGO: SEM INTERVALO

a ) Futsal: 2 tempos de 7min e 30 seg.
Masculino/feminino
b ) Basquetebol : 2 tempos de 7min e 30 seg.
Masculino/feminino
c ) 3 X 3: 1 tempo de 10 min
- Masculino

d ) Handebol: 2 tempos de 7min e 30 seg.
- Masculino/feminino

e ) Queimada: 1 tempo de 15 minutos.
- Feminino

f ) Voleibol: Equipe mista (3 Masculino/3 Feminino) – disputado em 1 set de 25
pontos , com troca no 12º ponto e com dois pontos de diferença.
g ) Xadrez: individual livre.
- Masculino/feminino

h ) Dominó: dupla livre .
- Masculino/feminino

i ) Tênis de mesa: individual livre.
- Masculino/feminino
j ) Atletismo: individual livre - 100 metros.
- Masculino/feminino
k ) Cabo de guerra: equipe mista (3 Masculino/3 Feminino)

59

l ) Embaixadinhas: apenas um atleta por turma. O espaço será delimitado. Será
permitido somente o contato com os pés.
m ) Show de Talentos: livre
6 – PREMIAÇÃO

a ) Serão

premiadas com medalhas as equipes coletiva/individual que se

classificarem em 1º lugar em cada modalidade esportiva.
b ) A turma que se classificar em 1º lugar em cada série terá direito a um passeio
(local, data e horário a definir);
7 – ARBITRAGEM

a ) Será feita por árbitros externos.

8 – APRESENTAÇÃO DOS ATLETAS PARA O JOGO

Em caso de suspeita, por parte dos mesários e equipes participantes, será
verificada a documentação junto à secretaria da escola e, se confirmada tal suspeita,
o aluno e a equipe infratora serão punidos.
Punição: Exclusão do jogador e perda de 5 (cinco) pontos no placar geral das
turmas envolvidas.
O professor conselheiro deverá estar presente em quadra nas modalidades
coletivas para assinar a súmula. Caso haja choque de modalidades, os professores
de Ed. Física deverão ser comunicados para registrar em súmula.
9 – UNIFORME

Será feito um sorteio das cores das camisas entre as turmas. Cada turma
providenciará seu uniforme que deverá ser numerado e conter o logotipo da escola.
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Em ano de Copa do Mundo, o sorteio será realizado de acordo com os países que
participarão do mundial.
10 – REGRAS DAS MODALIDADES
a )

Todos os jogos serão disputados de acordo com as regras oficiais, exceto as
alterações previstas neste regulamento ou em comum acordo entre as equipes
envolvidas no jogo e arbitragem.

11 – CARTÃO


Amarelo: 2 cartões, o atleta será excluído do jogo, ficando suspenso do próximo;



Vermelho: o atleta será expulso do jogo, ficará suspenso do próximo e, em caso
de reincidência, a comissão julgadora decidirá quanto a sua permanência ou não
na competição.

12 – EQUIPE ORGANIZADORA DOS JOGOS

Todos os professores e alunos representantes de turma.
13 – PROTESTOS

Os protestos e recursos sobre irregularidades constatadas durante a realização
dos jogos, somente serão recebidos pela coordenação dos jogos (professores de Ed.
Física) no mesmo dia ao término do jogo que gerou a irregularidade, tendo o
denunciante que apresentar o registro, se necessário. As partes envolvidas se
reunirão juntamente com os professores de Ed. Física, professores conselheiros e
arbitragem.
a )

Somente caberá o direito de protesto ou recurso, às partes envolvidas na
competição que gerou o protesto ou o recurso.
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Obs: Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão
organizadora composta de Direção, Professores e Alunos representantes
desportivos.
14 – PARTICIPAÇÃO


Todo aluno que participar de 3 ou mais modalidades apresentando frequência
integral, terá 2 pontos em todas as disciplinas no referido bimestre.



O aluno que não se apresentar ou se ausentar para o início do jogo, não terá
direito a pontuação de participação, exceto mediante apresentação de atestado
médico.



Não será permitida a substituição de atleta, exceto mediante apresentação de
atestado médico.



Não será aceita a participação de alunos de outras turmas ou séries para compor
equipe de salas diferentes.

15 – DA DISCIPLINA
a) O aluno que causar, provocar ou se envolver em brigas antes, durante ou após os

jogos será punido com a suspensão automática dos jogos perdendo toda a
pontuação;
b) Na reincidência, o(s) aluno(s) que se envolver(em) em brigas durante alguma

modalidade coletiva, a sua equipe estará automaticamente desclassificada da
modalidade. A próxima reincidência será a suspensão de toda a turma dos jogos,
perdendo assim, toda a pontuação.
c) O aluno que for flagrado fazendo o uso de BEBIDAS ALCOÓLICAS, CIGARROS

OU DROGAS nas dependências da Escola, será suspensão automaticamente
dos jogos e perderá toda a pontuação. Cabe ressaltar que a Direção da escola
tomará as devidas providências junto ao Batalhão Escolar.
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PROJETO
@MANDALITERATURA: REDES SOCIAIS INTEGRADAS À LITERATURA
O projeto consiste em ter um perfil na rede social Instagram, uma das mais
utilizadas em todo o mundo. Nem todas as frases ou trechos de livros na internet são
atribuídos aos autores corretos. Por exemplo, Clarice Lispector tem várias frases dela
atribuídas a várias outras pessoas e vice-versa.
O objetivo é proporcionar uma participação ativa dos alunos no ambiente da
biblioteca, bem como um prazer pela leitura.
Será realizado da seguinte forma:
O aluno vai ler um livro e tomará nota de frases que eles achem interessantes.
Anotará nome do livro, página e autor e dirá o porquê de ter escolhido essa frase.
Será passado para os encarregados da biblioteca que verificarão as informações.
Após feita uma curadoria, a frase será inserida no perfil com um layout apropriado à
rede social Instagram.
Sendo assim, além de proporcionar uma interação maior com o ambiente de
leitura, os alunos poderão discorrer sobre sentimentos ligados ao que leem. Sem
contar que o perfil destinado à literatura será uma fonte fidedigna de conteúdo para
todas as pessoas interessadas pelo assunto no mundo inteiro. Seria uma
oportunidade de uma escola pública do Distrito Federal entrar no mapa mundial
literário. Já dizia o poeta Mário Quintana, “o pior analfabeto é o que sabe ler e não lê”.
Não será assim com os alunos do Ced.6. Todos vão ler e falar sobre os sentimentos
que surgiram por meio do papel.
Obs: Por vontade própria, alguns alunos começaram a escrever seus próprios textos,
poemas e coisas do tipo. Alguns fizeram releituras de poemas conhecidos e outros
escreveram seus próprios. Foi percebido que utilizaram a escrita para desabafo.
Sendo assim, o espaço da página @mandaliteratura tornou-se não só para postar
escritos de livros já publicados, como para escritos autorais dos alunos.
JUSTIFICATIVA
A tecnologia tem influência maciça na sociedade atual. Por meio dos seus
vários instrumentos de mídias, ela é responsável por um vasto volume de informações
que são lançadas pelo mundo a todo instante.
O Ced.6 é um espaço privilegiado por proporcionar um contato interessante
com livros, principalmente, por meio da biblioteca. A oportunidade de acesso à leitura
e uma atmosfera acolhedora, têm trazido muitos alunos para o universo literário: seja
para ler, para escrever, para estudar ou somente para estar neste ambiente com
qualidade de interação.
Com o intuito de aproximar os alunos à biblioteca, aos seus colaboradores e
aos livros, foi criado o projeto @mandaliteratura: redes sociais integradas à literatura.
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OBJETIVOS
Proporcionar uma participação ativa dos alunos no ambiente da biblioteca,
bem como um prazer relacionado à literatura. Fazer com que leiam com mais atenção
e sentimento, para selecionarem bons trechos dos livros lidos, para serem postados
na rede social Instagram posteriormente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Alimentar o feed da página no Instagram, @mandaliteratura, de segunda à
sexta, com trechos de livros lidos pelos alunos. Em alguns casos, pelos professores e
demais integrantes do ambiente escolar.

RECURSOS
. Literatura
. Livros do acervo da biblioteca
. Rede social Instagram
. Smatphone
. Tablet
. Computador
. Internet
CONTEÚDOS
. Livros
. Novas tecnologias
AVALIAÇÃO
O projeto não está vinculado à nota. Não é realizado de nenhuma forma
que possa ser considerado como obrigatório ou mecânico. É feito de maneira
orgânica e visceral. A participação é movida pela vontade dos alunos de participarem
da página. De tão fluido, não só trechos literários de outros autores conhecidos têm
sido postados, mas os escritos autorais deles mesmos. O mais puro sentimento
colocado no papel, depois na internet, via Instagram, voluntariamente.
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PROJETO
MULHERES INPIRADORAS: “MULHERES QUE BRILHAM”

O projeto Mulheres Inspiradoras: “Mulheres que brilham” foi adaptado pelo projeto da
SEEDF, Mulheres Inspiradoras, desenvolvido em uma escola pública de Ceilândia,
com estudantes do 9º ano, em duas edições, em 2014 e 2015. Teve como eixo
estruturante de todas as ações, a concepção de que, para superarmos a
representação da mulher objetificada, que é tão recorrente nas grandes mídias,
precisamos colocar em evidência outras representações femininas, dando visibilidade
à biografia de grandes mulheres e suas realizações.
JUSTIFICATIVA: Fortalecer a formação acadêmica dos estudantes, com o fomento à
leitura e à escrita autoral e ao protagonismo juvenil, a partir de práticas pedagógicas
que privilegiem a educação em e para os direitos humanos.
OBJETIVO GERAL: Proporcionar aos estudantes a possibilidade de discussão e
reflexão sobre as temáticas: identidade feminina, a representação da mulher na mídia,
cyberviolência, violência contra a mulher e equidade de gênero, a partir de práticas
pedagógicas pautadas pela pedagogia de projetos e que privilegiem a leitura, a
produção de textos autorais e o protagonismo juvenil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Promover sequências didáticas que permitam aos
estudantes: a) Ampliar o repertório de leitura, a partir de práticas alinhadas ao
letramento crítico; b) Aprimorar as habilidades e competências ligadas à escrita de
textos autorais; c) Fortalecer os conhecimentos sobre gêneros e tipos textuais; d)
Conhecer a história de vida de mulheres no Brasil e no mundo que se destacaram por
sua atuação expressiva em diferentes áreas, visando dar-lhes condições de
ressignificar a percepção que têm acerca do papel da mulher na sociedade; e)
Conhecer e refletir sobre a lei Maria da Penha, permitindo-lhes especialmente
identificar as diferentes formas de violência contra a mulher e os mecanismos para
preveni-la, combatê-la e denunciála. f) Mobilizar a comunidade escolar para o
combate a todas as formas de violência contra a mulher. g) Realizar entrevistas às
mulheres de sua própria comunidade ou família, visando ao registro das histórias de
vida dessas pessoas. h) Refletir sobre o uso consciente das Redes Sociais;
Com a realização do projeto, busca-se ainda a proposição de outro referencial
pedagógico, alinhado à Pedagogia Crítica e à Pedagogia de Projetos. As
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metodologias e estratégias pedagógicas adotadas buscarão colocar o foco no
estudante e não no professor, na aprendizagem e não no ensino. Busca-se, assim,
privilegiar procedimentos didáticos que valorizassem o protagonismo juvenil e o
trabalho com a leitura e a escrita autoral
AVALIAÇÃO
O projeto não necessariamente estará vinculado à nota. A discussão
sempre será feita em coordenação coletiva a fim de promover a melhor forma de
condução do projeto e seu retorno com os estudantes.
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PROJETO – MICROINVESTIGAÇÃO

INTRODUÇÃO

O projeto é uma modalidade de trabalho de laboratório em que você tem
oportunidade de trabalhar, tanto quanto possível, da forma como os cientistas pesquisam.
Você faz uma pesquisa tendo em seu trabalho o tipo de liberdade que os cientistas têm.
Você mesmo descobrirá um problema ou uma dúvida que gostaria de responder e, se
possível resolver. Farão trabalhos de campo e/ou experimentos até chegar a uma
conclusão que poderá ser a resposta a seu problema, mas que por vezes poderá ser
simplesmente um conjunto de novas idéias que também necessitariam de testes de um
outro projeto. Lembre-se que nem sempre o cientista chega a uma resposta e, com certeza,
nunca chega a uma resposta definitiva.

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA E BUSCA DO TEMA

A descrição dos problemas é a primeira etapa do projeto. Você vai descrever,
claramente, o seu problema sem se preocupar em explicá-lo. A melhor maneira de fazer
esta descrição é por meio de questões, tais como:
Como empresas, indústrias e fábricas afetam o meio ambiente?
Quais são os principais poluentes?
O que fazer para evitar a degradação do meio por essas fontes?
Partindo dessas questões o grupo deverá pesquisar um setor da sociedade com o
intuito de detectar se ocorre ou não degradação do meio ambiente.
A turma será dividida em seis grupos com os seguintes temas:
1) Usinas, fábricas, indústrias etc.
2) Parque ecológico
3) Hospitais, clínicas, centros médicos etc.
4) Córregos, ribeirões, rios, lagos etc.
5) Lanchonetes, restaurantes etc.
6) Escolas, clubes, condomínios etc.
Observação: Os temas serão sorteados e os grupos terão liberdade de escolher o
local a ser pesquisado.
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Em alguns casos, talvez você queira descrever melhor o seu problema. Tenha
sempre o seguinte critério quando estiver em dúvida se sua descrição é suficientemente
completa ou não. E sempre bom detalhar a descrição tomando o cuidado de não ramificar
muito a sua pesquisa, sob pena de não conseguir terminá-la.
Os problemas podem ser descritos em outras formas que não sejam,
necessariamente, perguntas, mas, é a forma mais fácil de começar o projeto.
DETERMINAÇÃO DOS OBJETIVOS

Uma vez tenha encontrado o local a ser investigado e o tenha descrito com
suficiente clareza o que se vai pesquisar, você deve descrever em dois ou três itens o que
deseja investigar através do seu projeto ou o que quer fazer (consulte o roteiro de pesquisa
em anexo). Faça essa descrição com cuidado. Isto é muito importante, pois faz com que
você sempre saiba o que quer e não fique trabalhando sem saber o que está fazendo.
Suponhamos que você pretende pesquisar um parque ecológico e, esse meio
esteja passando pelo seguinte problema:
“O parque Saburo Onoyama se localiza em Taguatinga Sul e passa por
problemas de administração. O córrego que passa por dentro do parque recebe esgoto, a
piscina se encontra desativada e ocorrem constantes invasões por moradores de rua”.
Questões: Por que o parque apresenta problemas na administração? Por que
não existe os esgotos são despejados no córrego dentro do parque? O que provoca a
invasão dos moradores?
Alguns objetivos que poderiam ser tomados em relação a esses problemas
seriam:
Identificar e entrevistar os responsáveis pelo o parque.
Relatar as fontes poluidoras do córrego e propor soluções para o problema.
Verificar porque está ocorrendo invasão e as conseqüências desse fato.
Uma vez determinados os objetivos, é interessante relê-los seguidamente
enquanto o trabalho prossegue e, em especial, durante o planejamento. Isto fará com que
você trabalhe realmente no sentido de atingir estes objetivos. Escolha poucos e concentrese neles.
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PLANEJAMENTO
A) Pesquisa Bibliográfica

Você poderá consultar livros, revistas, periódicos, jornais e outros meios para
tornar o problema mais claro e também para adquirir um conhecimento um pouco melhor
do local que vai pesquisar. Também cabem nesse passo do trabalho consultas ao
professor, vistas a pessoas que possam fornecer informações a respeito do problema,
sempre com a finalidade de dar-lhe idéias que o ajudarão a atingir os objetivos a que você
se propôs.
É importante anotar todos os detalhes que julgar significativos em relação ao
problema, por escrito. Você precisará disto na confecção do seu relatório.

B) Previsão dos Recursos Necessários

Nesta etapa poderá ser descrito tudo o que vai ser necessário par a execução
do projeto. Isso geralmente pode ser feito em três itens:
Recursos humanos: quantos alunos participarão do trabalho. O professor delimitará
a quantidade de alunos por grupo.
Recursos materiais: compreendem equipamentos de fotografias e/ou filmagem,
materiais didáticos etc.
Tempo: previsão, horas, dias ou meses de trabalho, do tempo que será necessário à
execução da pesquisa e do relatório.

C) Cronograma da Pesquisa
Consiste na descrição detalhada da distribuição de tarefas. Sugerimos a montagem da

seguinte tabela.
DIAS
ETAPAS
Planejamento
Execução
Preparo
relatório

do
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D) Execução

É a visita propriamente dita, onde vão utilizar o questionário e observarão o
máximo possível, anotando, gravando, fotografando etc.
Deverá ser confeccionado um “questionário” para a visita do local de pesquisa,
podendo ser baseado no roteiro de perguntas. Procure orientação do professor na
elaboração das perguntas.
E) Análise de Dados

Essa parte é de suma importância. Deve-se sempre comparar os fatos,
respostas e observações, verificando se há ou não coerência, analisando o grau de
veracidade das respostas.
Deverá ser ao mesmo tempo, uma análise comparativa e
crítica dos dados; relacionando observações com respostas, respostas com respostas e
informações, assim por diante.
Após analisar cuidadosamente os dados, o grupo de comum acordo, chegará a uma
conclusão em relação ao problema proposto e em relação aos objetivos a que se propôs
inicialmente. É importante ressaltar que não há necessidade da conclusão chegar a uma
resposta definitiva em relação ao problema proposto, mas que o trabalho é igualmente
válido ainda que os dados coletados não levem a conclusões satisfatórias. Qualquer tipo de
conclusão é satisfatória, ainda que seja a conclusão de que os trabalhos executados não
levaram a nenhuma conclusão.
Em geral a conclusão prevê também sugestões para a continuação das
pesquisas, com as mesmas variáveis ou com outras. Essa sugestão poderá ser o início de
outro projeto.
F) Preparo do Relatório

É importante em qualquer projeto de pesquisa que os resultado, assim como as
técnicas utilizadas para chegar a esses resultados, sejam cuidadosamente relatados.
Nunca é demais chamar a atenção para o fato de que o relatório deve restringir-se ao que
foi encontrado e aos resultados do trabalho intelectual do grupo.
Para a confecção do relatório, você poderá seguir os passos previstos nessa
descrição de projeto. Isto significa que o relatório terá que ser composto dos seguintes
tópicos:
Capa
Folha de rosto
Prefácio: Agradecimentos às pessoas que colaboraram no decorrer da pesquisa.
Sumário
I. Apresentação: Objetivos da pesquisa.
Apresentar os aspectos gerais sobre o meio ambiente na localidade
estudada.
Pesquisar em livros, revistas, periódicos etc.
II. Introdução Teórica
Pesquise em periódicos, livros e outros materiais indicados pelo
professor, para a elaboração dos capítulos.
III. Procedimento
IV. Dados Coletados
V. Análise dos Dados
VI. Conclusão
VII. Anexos: Fotos, amostras, tabelas etc.
VIII. Bibliografia: Anote todas as fontes pesquisadas (livros, revistas etc.).
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Observação: O relatório modelo estar disponível no site da escola.
G) Avaliação

A avaliação do projeto ocorrerá em quatro etapas distintas sendo, uma etapa por
bimestre.
1ª etapa: Essa etapa consiste no sorteio, escolha do local a ser investigado e na
pesquisa bibliográfica. O grupo será avaliado em uma aula e receberá nota da pesquisa
bibliográfica.
OBSERVAÇÃO: O portfólio deverá ser entregue até a data estipulada. O não
cumprimento dessa data acarretara a perda de 50% da nota da avaliação da pesquisa
bibliográfica.
2ª etapa: Essa etapa consiste na entrega do relatório para análise. O grupo será
avaliado.
3ª etapa: Essa etapa consiste na apresentação do projeto para a turma. Serão
escolhidos alguns grupos para expor o trabalho durante o encontro das artes. O grupo será
avaliado.

ROTEIRO DA MICROINVESTIGAÇÃO

I. Roteiro de Trabalho

Propomos nesse roteiro, a orientação de cada parte da pesquisa de impactos
ambientais em diversos setores da sociedade. Após ter escolhido o local de pesquisa, o
grupo deverá seguir as etapas seguintes.
1a Etapa – Preparação para a visita

Os alunos orientados e acompanhados pelo professor e monitores, deverão ler esse
e outros materiais relacionados com a atividade a ser desenvolvida; entender o trabalho e
ter bem claro os objetivos da pesquisa.
Deverá ser confeccionado um “Questionário” para a visita do local de pesquisa, podendo
ser baseado no roteiro de perguntas. Procure orientação do professor na elaboração das
perguntas.
2a Etapa: Coleta de dados
É a visita propriamente dita, onde vão utilizar o questionário e observarão o máximo possível,
anotando, gravando, fotografando etc.
3a Etapa: Análise dos dados
Essa parte é de suma importância. Deve-se sempre comparar os fatos, respostas e
observações, verificando se há ou não coerência, analisando o grau de veracidade das respostas.
Deverá ser ao mesmo tempo, uma análise comparativa e crítica dos dados; relacionando
observações com respostas, respostas com respostas e informações, assim por diante.
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4a Etapa: Confecção do relatório
Nessa parte o grupo deve elaborar um documento escrito, que apresente aspectos globais da
pesquisa, incluindo fatos que julgou importantes. Deve constar também, uma discussão
comentada de cada item do questionário e uma conclusão final de todo o trabalho.
5a Etapa: Apresentação para a classe
O grupo apresentará a pesquisa para a classe, abordando todas as fases do trabalho e
disporá de, no máximo, vinte minutos para apresentar o trabalho.
A reserva de materiais da escola deverá ocorrer, no máximo, uma semana antes da
apresentação. É aconselhável fazer uso de recursos audiovisuais durante a visita para enriquecer a
apresentação para a turma.
II. Sugestões Práticas

Para planejar e desenvolver um roteiro de pesquisa, com visita de campo, abaixo
sugerimos algumas informações, as quais achamos importantes:
a) Adquirir um ofício da escola para qualquer órgão público ou particular a ser pesquisado, para
facilitar o trabalho burocrático da marcação de visita;
b) Preparar e executar a visita fora do horário de aulas;
c) Apesar de todos verem o conjunto, cada aluno redigirá um capítulo do trabalho;
d) O relatório deverá ser visto pelo professor, antes da apresentação do trabalho para a classe, a
fim de solucionar dúvidas.
d) A entrevista não deve ser marcada por telefone, pois é facilmente inventado um empecilho:
reformas, outras visitas etc.
e) Deve-se deixar o mais claro possível, na elaboração do questionário, o que e onde deve ser
observado na visita.
III. Roteiro de Perguntas
Montamos este esquema partindo das perguntas que podem caracterizar as fontes
poluidoras e as conseqüências da poluição para o meio ambiente e a comunidade e, também,
soluções encontradas para não degradar o meio ambiente. Histórico, funcionamento, relações
com o meio ambiente (fontes poluentes), impactos ambientais: ar, solo e recursos hídricos,
medidas adotadas para solucionar os problemas, relações com a administração pública etc.
IV. Modelo de Relatório
Capa
Folha de rosto
Prefácio: Agradecimentos às pessoas que colaboraram no decorrer da pesquisa.
Sumário
I. Apresentação: Objetivos da pesquisa.
Apresentar os aspectos gerais sobre o meio ambiente na localidade estudada.
Pesquisar em livros, revistas, periódicos etc.
II. Introdução Teórica
Pesquise em periódicos, livros e outros materiais indicados pelo professor, para a
elaboração dos capítulos.
III. Procedimento
IV. Dados Coletados
V. Análise dos Dados
VI. Conclusão
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VII. Anexos: Fotos, amostras, tabelas etc.
VIII. Bibliografia: Anote todas as fontes pesquisadas (livros, revistas etc.).
V. Avaliação
A avaliação envolve a parte escrita e a apresentação para a turma.
a) Parte Escrita (NPE) – A parte escrita terá peso 1 e constará dos seguintes tópicos:
Apresentação (15 pontos)
Introdução Teórica (20 pontos)
Análise de dados (25 pontos)

Organização (10 pontos)
Abordagem ambiental (20 pontos)
Conclusão e bibliografia (10 pontos)

b) Apresentação para a turma – A nota da apresentação constará da avaliação do grupo e da
individual obedecendo aos seguintes tópicos:
- Nota do grupo (Ngr)
Organização (15 pontos)
Clareza na Exposição (20 pontos)
Domínio do Conteúdo (25 pontos)

Utilização de recursos (10 pontos)
Abordagem ambiental (20 pontos)
Conclusão (10 pontos)

- Nota individual (Nin)
À nota individual será atribuída um valor de 0 a 100 pontos e terá um comentário do professor
na ficha que contém os integrantes do grupo.
- Nota da apresentação (NAp) – A nota da apresentação (NAp) é obtida mediante a fórmula:
NAp =

Ngr + Nin
2

- Nota do trabalho (Final) – A nota do trabalho (NTr)do experimento é obtida mediante a
fórmula:
N(Tr) = (NPE x 0,05) + (NAp x 0,05)
VI. Comentários Finais

Queremos aqui deixar claro que o “roteiro de perguntas” não é, de forma alguma, e nem deve
ser, usado como “questionário”.
O questionário deve ser desenvolvido pelo aluno, baseando-se não só nesse trabalho, bem como
nos acontecimentos ocorridos na localidade visitada, assim como outras leituras ou informações.
Devemos ainda salientar que achamos conveniente que o grupo siga a ordem estrutural dada para
a confecção do questionário, e também que as perguntas referentes a cada parte se misturem um
pouco, mantendo sempre uma certa ordem e continuidade do assunto. Certas informações são muito
mais valiosas se forem observadas pelo grupo, dispensando, assim, uma pergunta.
No roteiro há itens que merecem ser perguntados e observados, para ver o quanto de
verdade tem a resposta obtida, bem como há itens que só nos darão alguma informação se for
perguntado categoricamente. Também devemos lembrar que o tempo de visita é limitado, daí o
cuidado para que o questionário, número de perguntas e totalidade dos assuntos, seja coerente
em relação ao tempo.
Para um bom aproveitamento desta atividade, é vital que seja dado ênfase à confecção do
comentário do grupo para cada itens do roteiro de perguntas, como também à conclusão final da visita.
A nota do trabalho será lançada no 3º bimestre e valerá 10 (dez) pontos.
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