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1.

APRESENTAÇÃO

Uma proposta pedagógica é intencional. Resultado de trabalho coletivo envolvendo toda a
comunidade escolar – alunos, professores, pais ou responsáveis, equipe gestora, servidores não
docentes e membros da comunidade local comprometidos com a escola –, apresenta metas e propostas
de intervenção baseadas em análises da realidade escolar, com vistas a mudanças estratégicas que
venham aperfeiçoar as relações e potencializar o trabalho educativo desenvolvido.
Essa proposta externa os rumos a serem seguidos pela comunidade escolar, ao apontar
estratégias ao exercício competente de práticas educativas que efetivem a função social da educação
e da escola em última instância. E, ao vislumbrar a construção de saberes indispensáveis a formação
de cidadãos conscientes de seus papeis sociais, direitos e deveres e à sua inserção no mundo do
trabalho numa sociedade em constante mudança e globalizada.
Uma proposta educativa que, mais que atender princípios constantes no arcabouço legal que
regulamenta a educação brasileira - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – (LDB) nº
9394/96, o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal
de 2009, o Projeto Político Pedagógico (PPP) Carlos Mota da Secretaria de Educação do Distrito

Federal (SEEDF) de 2012, a proposta curricular da SEE/DF Currículo em Movimento da Educação
Básica de 2014 e Diretrizes de Avaliação Educacional – Triênio 2014-2016 de 2014 -, procurou
materializar os anseios da comunidade escolar do CED/Fercal de desenvolver uma educação de
qualidade.
A organização da Comunidade Escolar, para discursão e tomada de decisões referentes vida
escolar, ocorre principalmente, no dia dedicado ao Planejamento Pedagógico – Dia Letivo Temático,
previsto no calendário da Secretaria de Educação do Distrito Federal, nas reuniões bimestrais onde
antes da entrega de nota os pais e responsáveis são reunidos no pátio para tomarem conhecimento dos
principais acontecimentos do bimestre, onde têm espaço de fala garantido. No início do ano letivo a
Direção envia à família do estudante um questionário denominado Perfil Socioeconômico e
Pedagógico (Anexo 1), visando levantar dados sobre os aspectos sociais e econômicos em que os
alunos estão inseridos, bem como buscar estratégias que amenizem certos empecilhos ao alcance do
desenvolvimento cognitivo do aluno.
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2.

Caracterização da Instituição

O Centro Educacional Fercal (CED/Fercal), instituição de direito público pertencente à rede
pública de ensino do Distrito Federal, localizado na rodovia DF 205 no Km 19 – Fercal, na área
úrbana da Região Administrativa (RA) da Fercal – DF, embora seja parte da Coordenação de Ensino
de Sobradinho – DF e pode ser contactado no telefone +55 (61) 3901-7978 e no email
cef.fercal2012@gmail.com.
A escola atende na Educação Básica um total de 520 alunos distribuídos em três turnos: Ensino
Fundamental nos turnos matutino e vespertino e Ensino Médio no noturno (Quadro 01). Apesar do
caráter urbano da Fercal, os alunos atendidos vêm, prioritariamente, das comunidades rurais que
formam esta região, sendo elas: Córrego do Ouro, Ribeirão, Catingueiro e Boa Vista. E, havendo
disponibilidade, também as comunidades da Fercal, Fercal II, Alto do Bela Vista, Engenho Velho e
Rua do Mato.
Quadro 01: Distribuição do corpo discente por turnos.

Turno

MATUTINO

VESPERTINO

NOTURNO

Ano Atendido

Total de Alunos

6º ano

115

7º ano

97

8º ano

102

9º ano

98

1º ano

44

2º ano

30

3º ano

34

O corpo docente é formado por 34 professores, a maioria com carga horária de 40 horas,
distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno, conforme modulação expressa no Quadro 02.
Quadro 02: Distribuição do corpo docente.
ENSINO FUNDAMENTAL – MATUTINO
COMPONENTE
CURRICULAR

Língua Portuguesa
Matemática

CARGA
HORÁRIA

QUANTIDADE

40

01

20

01

40

01

20

01
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Ciências Naturais

40

01

Geografia

40

01

História

40

01

Educação Física

40

01

Arte

40

01

Projeto Interdisciplinar I

-

-

Projeto Interdisciplinar II

-

-

ENSINO FUNDAMENTAL – VESPERTINO
40

01

20

01

40

01

Matemática

20

01

Ciências Naturais

40

01

Geografia

40

01

Língua Portuguesa

História

40

01

Educação Física

40

01

Arte

20

01

20

01

Projeto interdisciplinar I

-

-

Projeto interdisciplinar II

-

-

Línga Estrangeira Moderna
Inglês

ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE BLOCO
01 – NOTURNO
Português

20h

01

Matemática

20h

01

Biologia

20h

01

Geografia

20h

01

História

20h

01

Educação física

20h

01

Arte

20h

01

ENSINO MÉDIO – SEMESTRALIDADE BLOCO
02 – NOTURNO
Português

20h

01

Matemática

20h

01

Inglês

20h

01

Espanhol

20h

01

Física

20h

01

Química

20h

01

Sociologia

20h

01

Filosofia

20h

01

O Quadro 03 detalha a equipe gestora, que é composta por 5 profissionais: 4 da carreira
docente e 1 da carreira assistência.
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Quadro 03: Equipe Gestora
EQUIPE GESTORA
CARGO /FUNÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Diretor

Sandra Harumi Izaki Pinto
Matricula 33144-9

Vice-diretor

Josiane Paze Rech
Matrícula: 202352-0

Supervisores

Adriana Matos Neres
Matrícula 201967-1
Sandra de Oliveira Costa da Silva
Matrícula: 225580-4

Secretária Escolar

Hugo Fonseca de Souza Matrícula:
225506-6

2.1 Conselho Escolar
O Conselho Escolar, órgão de gestão de caráter consultivo e deliberativo, caracteriza-se como
lócus de sustentação da gestão democrática. Atua na aprovação do plano administrativo da escola,
controla a aplicação de recursos, avalia as ações da instituição escolar e fiscaliza a gestão escolar. O
âmbito pedagógico, analisa e aprova propostas de inclusão, indicadores de rendimento dos alunos e
aprovar o calendário escolar. E, em relação a gestão democrática, o Conselho Escolar também se
ocupa da garantia de mecanismos de articulação entre escola e a comunidade (Lei nº4.751/12, art.
25).
Com suas funções deliberativas, consultivas e mobilizadoras, o Conselho Escolar é atualmente
ferramenta de avaliação e auto avaliação da escola e produz informações geralmente usadas em
tomadas de decisões internas relativas a gestão da escola. Contudo, a Lei Nº 4.751/12 no inciso XIII
do artigo 25, estabelece como competência do conselho de classe analisar indicadores escolares
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referentes a rendimento, evasão e repetência, bem como propor estratégias que busquem
aprendizagem significativa.

2.2. Estrutura Física:
Apesar do pouco espaço – 2.419 m² - e da impossibilidade de expansão, a considerar a
demanda de alunos e as necessidades pedagógicas a serem atendidas, o CED/Fercal proporciona
ambiente agradável a comunidade escolar. Em reforma recente, as paredes internas e externas e
esquadrias foram pintadas.
Para o suporte às atividades educativas, a escola conta com estrutura física e um conjunto de
equipamentos razoável, como se pode ver no Quadro 05.
Quadro 05: Estrutura Física e Equipamentos
ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS
ESTRUTURA

QUANTDADE

EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

Salas de Aula

07

Projetor

07

Sala de Professores

01

Computador

01

Sala de Múltiplas Funções*

01

Computador

01

Projetor

01

Biblioteca

01

X

X

Laboratório de Informática

01

Computadores em rede acessados a
internet e Rede Wireless

22

Sala de Apoio à Direção

01

-

-

Sala da Direção

01

Notebook

01

Sala dos Servidores Não
Docentes

01

Secretaria

01

Mecanografia

01

X

X

Computador

03

Impressora

01

Computador

01

Impressora

01

Copiadora

02

Sala de Material
Desportivo

01

X

X

Depósito de Materiais
Diversos

01

X

X

Cozinha

01

X

X

Dispensa

01

X

X

Depósito de Material de
Limpeza

01

X

X

Pátio

01

X

X
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Quadra Poliesportiva
Coberta

01

X

X

Banheiros Para Alunos

02

X

X

02

X

X

Banheiros Para
Professores e Servidores

*Atende a Supervisão Administrativa; Serviço de Orientação Educacional/Pedagógica; e Sala de recursos.

Com tantos equipamentos e, em função da segurança da comunidade escolar, a escola utiliza,
sob o controle da direção, um sistema de monitoramento composto por 16 câmeras e um sistema de
sonorização interno conectado às salas de aula.

2.3. Suportes na Comunidade
•

Coordenação Regional de Ensino;

•

Conselho Tutelar da Fercal;

•

Batalhão Escolar;

•

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS);

•

Conselho Comunitário da Fercal;

•

Conselho Escolar;

•

Programa Saúde na Escola (PSE);

•

Conselho de Segurança da Fercal

3. Histórico
No ano de 1958, foi fundado, num galpão de madeira, no canteiro de obras das pedreiras da
região, o grupo escolar que atenderia aos filhos dos funcionários. O qual, em 1966 foi transferido por
estar em local considerado insalubre e impróprio às atividades educativas para a atual localização do
CED – Fercal. Ainda em 1966, a escola passou a compor a rede pública de ensino do Distrito Federal
sob a denominação de Escola Rural da Fercal pelo Decreto do Governo do Distrito Federal (GDF) nº
481 de 14/01/1966 (Leg. Do DF – Vol. oIV).
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Durante 10 anos a escola foi de madeira. Somente em 9 de fevereiro de 1976, com apenas
parte da escola em alvenaria, esta foi entregue à comunidade sob a direção da professora Maria
Zuleide Cordeiro Bezerra. A inauguração definitiva ocorreu em 7 de março de 1977, após um ano,
com alteração de seu nome, passando a ser Escola Classe da Fercal, segundo a resolução nº 95 - CD
de 21/10/1976 (DODF nº. 30, de 11/02/1977 – Suplemento e A.N. da FEDF Vol. II).
Mas as mudanças de nome e destinação da então Escola Classe Fercal teria algumas idas e
vindas. Ainda em 1977, pela instrução nº 09-Dex (DODF no. 169, de 02/09/1977 e A.N. da FEDF³ –
Vol. III) o GDF a vinculou ao Complexo Escolar “A” de Sobradinho. Depois, em 11/08/1978, por
meio da instrução nº 17-Dex(DODF no. 172, de 08/09/1978 e A.N. da FEDF – Vol. III) passou a
escola para o Complexo de Educação Rural do DF – CREDER. No ano seguinte, em 24/10/1979, a
escola voltou a pertencer ao Complexo Escolar “A” de Sobradinho. E, em 28/02/1985 a então Escola
Classe da Fercal foi transformada em centro de ensino e tornou-se o Centro de Ensino de 1º Grau
Fercal.
As frequentes mudanças no CED – Fercal não se limitaram a sua denominação. Nos períodos
letivos entre 1993 a 2007, sob a administração da professora Eulalina Ferreira da Silva, além dos anos
iniciais do Ensino Fundamental (EF), passou a atender aos anos finais dessa etapa da Educação
Básica, o segundo segmento da Educação de Jovens de Adultos (EJA) e o Ensino Médio (EM).
Em 2008, o CED – Fercal entra na era da gestão democrática com a eleição da primeira equipe
de gestão compartilhada, sob a direção do professor José Moreira Portela. Nesse período iniciou-se a
gradual supressão do atendimento às turmas dos anos iniciais do EF, para em 2010 atender no turno
diurno do EF do 5º ao 8º e no noturno o EM e a EJA 2º segmento.
O biênio 2012/13, sob a gestão do professor Marco Aurélio Vieira Souza, caracterizou-se por
mudanças na estrutura organizativa da escola. No primeiro ano, devido à falta de demanda de alunos
para EJA, o CED – Fercal deixou de ofertar esta modalidade. A escola passou a contar com um
conselho gestor com eleição de seus membros pela comunidade, que ratificou o professor Marco
Aurélio diretor da escola. No segundo, implantou-se o regime de semestralidade no Ensino Médio; e
pela Portaria nº 101, de 10 de abril de 2013, transformou a instituição em centro educacional, o CED
- Fercal, vinculado à Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho (DODF Nº 074, DE 11/04/13
PÁGINA 7).
Ainda em 2013, sob o argumento do risco para os alunos mais jovens na volta para casa no
final da tarde, em virtude de em algumas épocas de o ano escurecer mais cedo, após consulta a
comunidade escolar, foi aprovada a proposta da equipe gestora de mudança na estrutura
organizacional da escola, com relação a distribuição das turmas nos horários do turno diurno (Quadro:
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04). Assim, o atendimento às turmas do 5º ao 9º ano que ocorreriam nos horários matutino e
vespertino, passaria a ser: matutino apenas o 5º e o 6º anos e vespertino as turmas de 8º e 9º anos.
Medida que só foi implantada no ano letivo de 2015.

Quadro 04: Consulta à Comunidade Escolar Sobre Mudança da Estrutura da Escola
CONSULTA À COMUNIDADE: MUDANÇA DA ESTRUTURA
Segmento

Favoráveis

Contrários

Pais

86%

14%

Carreira magistério

100%

0%

Carreira assistência

100%

0%

Alunos

63%

37%

4. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
A elaboração de instrumento de planejamento requer da equipe gestora clareza quanto ao
contexto, a realidade, ou seja, dos condicionantes que possam vir a impactar tanto as decisões como
as ações a serem implementadas. No caso de uma escola a análise contextual deve considerar a
localidade, que compreende a região com suas características sociais e econômicas; e a parcela da
comunidade escolar propriamente dita, formada pelos familiares dos alunos ali matriculados.

4.1. Perfil da Comunidade Local
O Centro Educacional Fercal, situa-se na Região Administrativa Fercal - RA XXXI.
Criada em 29 de janeiro de 2012, após pertencer à Sobradinho RA V (1964 a 2004) e
Sobradinho II – RA XXVI (2004 a 2012). A ocupação da área teve início em 1961quando
foi instalada uma

mineradora

chamada Sociedade

Fertilizantes Calcareos LTDA (Fercal), que deu nome à região. Atualmente, é uma das
maiores geradoras de impostos do DF, pois abriga duas grandes fábricas de cimento, usinas de
asfalto e mineradoras.
Basta percorrer as ruas da Fercal, para perceber as inúmeras carências que a cidade
possui, porém ao analisarmos os dados estatísticos, ela apresenta índices acima da média
nacional. A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD/2018) realizada pela
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Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), por exemplo, apresenta dados em
que 99,6% dos respondentes declararam possuir energia elétrica em seus domicílios; 68%
recebem água tratada e 96,5% declararam ter cobertura de coleta de lixo nas áreas de suas
habitações.
Porém, a mesma pesquisa, destaca certas carências da Região Administrativa. No que
diz respeito ao esgotamento sanitário verificou-se que, apenas 19,3% dos domicílios estavam
ligados à rede geral da CAESB; 77,7% disseram que sua rua ou ruas próximas eram
esburacadas; 44,7% responderam que havia entulhos e 29,2% informaram que as ruas ficavam
alagadas em ocasiões de chuvas.
No que diz respeito ao lazer e à prática esportiva pública, a população tem poucas
opções, pois a cidade não possui cinema, biblioteca, museu, clube, shopping entre outros.
Podendo contar apenas com: quadra poliesportiva, Ponto de Encontro Comunitário (PEC) e
parques ou jardins.
A oferta de emprego com pouca exigência de escolaridade atraiu muitas pessoas para a
Fercal. Sua população é formada por 38,1% de pessoas nascidas no Distrito Federal e 61,9%
pessoas vindas de outras regiões brasileiras, principalmente, as regiões Nordeste e CentroOeste. O nível de escolaridade, desta população é baixa, pois das pessoas com 25 anos ou mais,
35,5% declararam ter o ensino fundamental incompleto e apenas 5,6% possuem ensino superior
completo.
Partindo da Pea – População Economicamente Ativa, considerando as pessoas acima de
14 anos, 47,4% estavam trabalhando, no período da pesquisa. Sendo que a mão de obra é
empregada, em grande parte, na própria Região Administrativa, com destaque para as áreas de
serviços, indústria e comércio nesta ordem. Uma questão relevante para o mercado de trabalho,
diz respeito à parcela da população que não estuda, nem trabalha, os chamados “nem-nem”.
Para a população entre 18 e 29 anos, 44,7% se encontravam nesta situação.
A renda média por domicílio é de 2,9 salários mínimos. Como as residências têm em
média três integrantes a renda média por pessoa gira em torno de um salário mínimo. O que
coloca a Fercal como região de baixa renda, embora seja uma das maiores geradoras de Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Distrito Federal.
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4.2. Perfil da Comunidade Escolar
A lei distrital 4.571/12 ao dispor sobre a organização do ensino do Distrito Federal e da gestão
democrática, define comunidade escolar: os professores e todos os profissionais que atuam na escola,
por alunos matriculados que frequentam as aulas regularmente e por pais e/ou responsáveis dos
alunos.
Em pesquisa promovida pela equipe do CED Fercal, junto à sua comunidade escolar,
classificou-a como de baixa renda. Resultado análogo ao perfil populacional da Fercal verificado na
Pesquisa Distrital Por Amostra de Domicílio (PDAD) realizada em 2018 pela Companhia de
Desenvolvimento do Distrito Federal (CODEPLAN – DF).
Nesta pesquisa, a renda familiar está abaixo de dois salários mínimos (Gráfico 01), girando
em torno de R$ 1.990,00 (Um mil e novecentos reais), valor baixo já que 86% das residências abrigam
de 2 a 5 pessoas (Gráfico 02), reduzindo assim o poder de compra das famílias e por consequência
gerando uma queda da qualidade de vida, sobretudo quando observamos que a grande maioria da
população não recebe qualquer tipo de apoio financeiro oriundos de programas governamentais,
conforme o Gráfico 03.

Gráfico: 01
RENDA FAMILIAR
38
40
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Gráfico: 03
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100
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100
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50
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2A5
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5 A 10
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OCORRÊNCIA

%

As famílias são oriundas de diferentes estados, principalmente, das regiões Nordeste e Centrooeste (Gráfico 04). O que também não distancia muito da amostragem populacional do Distrito
Federal (DF) constatada pela PDAD-DF - 2018. E não surpreende, por se tratar de região cuja
atividade econômica predominante é bastante específica, a mineração, pouco atraente aos migrantes
13

que vieram ao DF a partir da segunda metade do século XX das regiões sul e sudeste, mais
interessados na agricultura, no comércio e em vagas no serviço público.

; 22

A escolaridade da comunidade escolar não acompanha o resultado do PDAD 2018, pois 46%
dos indivíduos têm curso superior ou Ensino Médio Completo. Porém, a porcentagem daqueles que
não concluíram o ensino fundamental ou são analfabetos é alta. Situação que, associada à falta do
hábito de leitura (Gráfico 06), exige estratégias específicas de convocação da família à escola, visando
o melhor acompanhamento dos estudantes, bem como sua atuação e participação nas atividades
promovidas por ela no decorrer do ano letivo.

Gráfico: 05
Grau de Instrução dos Familiares
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No tocante aos alunos, o levantamento apontou para os aspectos comuns à esta geração
tecnológica, com supervalorização das redes sociais e jogos eletrônicos, ficando o hábito da leitura
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cada vez mais esquecido. Outro fator preocupante, é a porcentagem de jovens que ficam sozinhos ou
em companhia dos avós (Gráfico 7) no turno oposto ao da escola, pois em muitos casos o resultado é
a falta de dedicação de um horário específico aos estudos. No que se refere aos momentos de lazer,
38% realizam passeios à casa de parentes e 69% idas a shopping (Gráficos 08). Um ponto muito
preocupante, foi que a maioria absoluta, 99%, afirmou não praticar qualquer tipo de esporte.
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Este é o contexto do CED – Fercal. Mais que preocupante, deve ser tomado como desafio e
visto em suas potencialidades. As dificuldades não são tão diferentes das apresentadas em outras
escolas da periferia de grandes cidades brasileiras, e até mesmo, das encontradas em estabelecimentos
de ensino de grandes centros urbanos. A escola encontra-se com corpo profissional habilitado e
equipada para, com o devido aporte estatal, dar conta das demandas da parcela da comunidade que
atende.

Março de 2020, recalculando a rota

Após acompanharmos pela mídia, as tristes notícias sobre um vírus devastador que estava
matando inúmeras pessoas na Ásia e Europa, o Brasil começou a sentir os danos causados pela
chegada do vírus ao seu território. Mesmo com as informações que vinham do outro lado do mundo
não conseguimos entender a dimensão do que estava por vir. Até que passado o período de férias e
do carnaval, fomos pouco a pouco ouvindo notícias do vírus se espalhando pelo nosso país.
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No dia onze de março de dois mil e um, um decreto determinou que as escolas fossem
fechadas entre outros estabelecimentos e que as pessoas deveriam permanecer isoladas em suas
residências. Começa aqui um longo período de ansiedade que vai pouco a pouco tomando conta de
toda a comunidade escolar. Ninguém podia imaginar a dimensão que a pandemia tomaria e nem os
estragos que causaria em diversos setores, inclusive, grandiosamente, na educação. Todos nós
profissionais tivemos que buscar nos unir às famílias para tentar amenizar os prejuízos no processo
de aprendizagem de nossos alunos.
A forte onda que trouxe a Pandemia da Covid-19 ao Distrito Federal, gerou uma atitude
inédita por parte do governo a suspensão das aulas presenciais no período de 12/03/2020 até
12/07/2020, por força da seguinte fundamentação legal:
•
•
•
•
•
•

Decreto nº 40.509, de 11/03/2020.
Decreto nº 40.520, de 14/03/2020.
Decreto nº 40.539, de 19/03/2020.
Decreto nº 40.550, de 23/03/2020.
Decreto nº 40.583, de 01/04/2020.
Decreto nº 40.817, de 22/05/2020

Portaria nº 132/2020, DODF nº 108, de 09/06/2020, com fundamento no Parecer nº 47/2020
– CEDF, que validou o Plano de Gestão Estratégica para a realização das atividades não presenciais
na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
Mesmo diante de tal fundamentação, já em maio o CED Fercal começou a se organizar na
tentativa de não deixar os alunos tão ociosos por todo esse longo período de aulas presenciais
suspensas. Após reunião, realizada no dia vinte de maio, através do Google Meet, o grupo de
professores concordou em produzir atividades a serem divulgadas em grupos de whatsapp para que
os alunos pudessem manter algum contato com o processo de aprendizagem neste momento tão
difícil, foram criados grupos de whatsapp para cada turma e as atividades formam sendo enviadas
através de links. A partir daí, a escola já começou uma incansável busca ativa pelos alunos. No dia,
20 de junho foi realizada uma reunião com os pais e alunos dos sextos anos para esclarecimentos
sobre o período de acolhimento e no dia 10 de julho a mesma reunião foi realizada com os 7ºs, 8ºs e
9ºs anos. Sendo, a partir daí, os alunos com acesso à internet orientados a acessarem à plataforma e
os alunos sem internet buscando o material impresso na escola.
Apesar do esforço de todos na escola, alguns alunos se recusaram a participar das aulas no
formato remoto e mesmo sendo contactados se recusaram a entrar na plataforma ou sequer devolver
o material impresso para que fosse corrigido pelos professores. Em todos os bimestres foram
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realizadas atividades visando a recuperação dos alunos que não conseguiram alcançar nota no
decorrer do bimestre, e ainda, no final do 4º bimestre foi elaborada uma prova de recuperação através
do Google Formulários.

PARTICIPAÇÃO NO FORMATO REMOTO - DIURNO
ANO/TURMA

QUANT

PLATAFORMA

IMPRESSO

BUSCA ATIVA

6º A
6º B
6º C
6º D
7º A
7º B
7º C
8º A
8º B
8º C
8º D
9º A
9º B
9º C
TOTAL

24
30
30
31
31
33
32
24
24
26
26
30
32
31
404

15
16
16
17
21
15
19
20
15
19
13
24
21
17
248

5
4
8
8
1
4
4

4
9
6
6
9
14
9
4
5
2
4
5
10
10
97

4
3
9
3
1
4
58

TRANSF

1

1

PARTICIPAÇÃO NO FORMATO REMOTO - NOTURNO
ANO/TURMA

QUANT

PLATAFORMA

IMPRESSO

BUSCA ATIVA

TRANSF

1º A
2º A
3º A
1º B
2º B
3º B
TOTAL

25
20
20
26
21
20
132

15
10
11
18
10
9
73

3
6
6
3
1
4
23

5
4
3
4
8
7
31

2

1
2
5
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5. RELAÇÕES ESCOLA / COMUNIDADE
Desde o início do processo de construção da Proposta Pedagógica, buscamos sobretudo, a
integração comunitária como marco identitário do Centro Educacional – Fercal (CED – Fercal), no
entendimento de que a integração entre escola e comunidade é indispensável ao desenvolvimento de
uma educação de qualidade, por minimizar as adversidades com as quais a comunidade convive e até
mesmo as vivenciadas pela escola. E, mesmo estando há mais de 30 anos na comunidade, a instituição
continua buscando a participação efetiva das famílias. Não só nas reuniões de pais, mas também e
principalmente, na elaboração e execução de propostas educativas desenvolvidas no âmbito escolar,
visando explorar ao máximo o potencial dos nossos alunos.
Embora não seja tarefa fácil a promoção de uma parceria de êxito entre escola e a família,
nossa instituição luta, incessantemente, para alcançar este objetivo com brilhantura. Buscando
construir junto à comunidade escolar, a cultura do pertencimento, da colaboração e cumplicidade,
aspectos que irão colaborar enormemente com o sucesso dos filhos diante dos desafios do processo
de aprendizagem.

6.

FUNÇÃO SOCIAL
A educação é fator primordial à socialização, elemento fundamental à vida em

sociedade. Vida em sociedade que permitiu ao homem não apenas evoluir, mas também
potencializar suas habilidades e construir a estrutura social que lhe possibilitou conviver e
produzir coletivamente conhecimentos, bens e instrumentos que lhe permitiram e permitem
viver numa condição cada vez mais segura e confortável.
Na construção desta vida em sociedade, o homem experimentou modelos de organização
e convivência que vão do centralismo autoritário à democracia e sistemas econômicos dos mais
rudimentares ao socialismo e ao capitalismo. Modelos sociais e econômicos cuja superação e/ou
manutenção dependem única e exclusivamente da participação social e política da população,
para o aperfeiçoamento da qualidade de vida, das regras de conduta, das formas de produção e
de distribuição desta produção de forma equânime.
E esta utopia de atuação social, bem como de implantação desta qualidade de vida, não
prescinde da atuação qualificada dos indivíduos como cidadãos. Cidadania onde as pessoas a
um só tempo se preocupam consigo, com seu bem estar, e com as outras, ocupando-se em ações
em prol da coletividade. Nesse sentido a Organização Das Nações Unidas Para a Educação, a
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Ciência e a Cultura (UNESCO) no relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o
Século XXI, confere papel destacado à educação ao afirmar que:
Em todo o mundo, a educação, sob as suas diversas formas, tem por
missão criar, entre as pessoas, vínculos sociais que tenham a sua origem em
referências comuns. Os meios utilizados abrangem as culturas e as circunstâncias
mais diversas; em todos os casos, a educação tem como objetivo essencial o
desenvolvimento do ser humano na sua dimensão social. Define-se como veículo
de culturas e de valores, como construção de um espaço de socialização, e como
cadinho de preparação de um projeto comum. (UNESCO, 2006, p. 51)

Entendimento da educação que aponta não apenas parâmetros à definição da missão das
escolas, mas seu objetivo maior, a socialização dos indivíduos. Objetivo transdisciplinar sob o qual
os conteúdos disciplinares são trilhas para o seu alcance, nas quais se encontram ferramentas de leitura
de mundo que aparatam o cidadão para sua atuação social e reconhecimento como parte de um todo,
sem sacrifício das dimensões de sua individualidade, mas fortalecendo-as.
No entanto, estas qualidades que expressam uma visão de homem e de mundo precisam ser
construídas diuturnamente, num processo de vivência social de busca de conhecimento, posto que
não estão prontas, tampouco estão dadas. E é aí que a educação escolar, intencional e sistematizada,
ganha relevância dentre as demais ações humanas e vislumbra seu papel social, a formação social dos
indivíduos e a formação do cidadão. Sem ignorar a educação espontânea decorrente das relações
cotidianas e familiares, tampouco a promovida pelas interações tecnológicas, mas assumindo-se como
espaço privilegiado de intervenção social.
Nesse sentido, escola precisa caracterizar-se como espaço de sociabilidade, de troca de
experiência e saberes e da construção de saberes. Espaço no qual os conhecimentos científicos
disciplinares são somados aos que os educandos trazem de suas vivências sociais, num processo
dinâmico de autoconhecimento e práxis formativa. Tanto para os alunos quanto para os professores.
Contribuindo para a configuração das relações escolares como parte de uma teia de possibilidades
entre a sociedade que temos e a que idealizamos. Não uma idealização onírica, mas projetada, pensada
e implementada a partir de determinada realidade, de uma condição real.
Sendo assim, o papel da escola é criar condições à construção de conhecimentos e garantir as
aprendizagens que propiciem o desenvolvimento de habilidades e valores necessários à socialização
dos indivíduos. Para tanto, as aprendizagens devem voltar-se à elaboração de instrumentos que
contribuam para que o aluno compreenda melhor sua realidade e nela intervenha com a propriedade
daquele que se percebe comprometido com a construção de uma sociedade mais equânime. Ponto de
vista, sob o qual, o desenvolvimento social, cultural, profissional e afetivo do indivíduo é basilar e
exige o exercício da crítica, da participação, de postura ética e da autonomia.
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Diante da situação socioeconômica tão peculiar da RA XXXI – Fercal, nossos alunos trazem
para a escola uma bagagem carregada de desigualdade social, gravidez e/ou casamento precoce,
desinteresse, indisciplina, baixa autoestima, famílias desestruturadas e/ou envolvidas em atos ilícitos,
entre outros. Buscamos ações que, além de aproximar a escola da comunidade, possam amenizar estas
e outras dificuldades por eles enfrentadas. Dentre essas ações, podemos destacar: campanhas de
arrecadação de cestas básicas, eventos sociais e parcerias com outros órgãos públicos e particulares,
para realização de palestras esclarecedoras e motivacionais.
Ainda que, em face a essas adversidades e obstáculos, O CED FERCAL, na pessoa de cada
professor, cada membro da equipe pedagógica e gestora e demais servidores, busca incansavelmente
oferecer aos nossos alunos subsídios para que se desenvolvam como cidadãos confiantes e preparados
para enfrentarem a realidade injusta e afunilada de um mundo cada vez mais competitivo. Em nossos
projetos procuramos sempre desenvolver uma consciência quanto ao crescimento pessoal do
educando em seu seio familiar o que irá refletir em suas relações sociais.

7.
PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
ADMINISTRATIVA
7.1 Das Práticas Administrativas
Na perspectiva da escola como espaço de socialização entre sujeitos e de saberes, o
estabelecimento de um processo de gestão respeitoso de incivilidades e da coletividade, de saberes
vivenciais e científicos, sem privilégio de um ou de outro, é fundamental, e caracteriza o princípio da
gestão democrática como postura administrativa adequada. Como insinuava em 1932 os
autoproclamados pioneiros da educação nova ao defenderem que:
Para que a escola possa fornecer aos “impulsos interiores e o meio de
realizar-se”, e abrir ao educando, à sua energia de observar, experimentar e criar
todas as atividades capazes de satisfazê-la, é preciso que ela seja reorganizada
como um “mundo natural e social embrionário”, um ambiente dinâmico em íntima
conexão com a região a comunidade” (Xavier, 2002, pág.100).

Como prevê a Constituição Federal (CF) de 1988, art. 206, nos incisos III, que afirma o
“pluralismo de ideias e concepções pedagógicas” e IV que prevê a “gestão democrática do
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ensino pública, na forma da lei”. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB)
9.394 /1996 que art. 3º, além dos princípios já ditos na

CF, acrescenta no inciso IV “respeito a liberdade e apreço à tolerância”. E a Lei
4.751/2012, que princípios e forma da gestão democrática nas escolas públicas do
Distrito Federal (DF) regulamentando as leis citadas anteriormente.
No entanto a equipe gestora deve ter em mente, no desenvolvimento de suas
ações, dupla dimensionalidade da instituição escolar, que é a um só tempo espaço
pedagógico e administrativo, e que essas dimensões se complementam, em função do
êxito da primeira. A parte administrativa cuida de aspectos relativos a pessoal:
frequência dos funcionários, registro de matrículas e documentação dos alunos,
manutenção e conservação predial, controle de compras e recepção de material de
expediente e alimentício, relação com demais órgãos estatais e da comunidade, em fim,
de toda a burocracia subjacente a atividade educativa da escola.

7.2. Das Prática Pedagógicas
Em última instância o currículo escolar materializa a política educacional, no que se refere
aos seus princípios ideológicos e epistemológicos. Pois, ao orientar as práticas escolares e de sala de
aula, define o tom a ser dado não só aos conteúdos a serem trabalhados, mas principalmente as
posturas e os sentidos assumem na forma de inculcação. A Secretaria de Educação do Distrito Federal
(SEDF) ao publicar suas orientações curriculares afirma que:

Para os estudantes alcançarem os objetivos de aprendizagem, é
fundamental que este Currículo seja vivenciado e reconstruído no cotidiano
escolar, sendo, para tanto, imprescindível a organização do trabalho pedagógico
da escola. A utilização de estratégias didático – pedagógicas deve ser desafiadora
e provocativa, levado em conta a construção dos estudantes, suas hipóteses e
estratégias na resolução de problemas apresentados. (Brasil, SEDF, 2018 pág 9).

Orientações que reafirmam a gestão democrática na organização do trabalho
pedagógico escolar ao propor como fundamental à efetivação do instrumento curricular a participação
e construção de conhecimento pelos alunos, formas que fundamentam a práxis formativa. Conceito
que estende a gestão democrática às práticas docentes e direciona a educação realizada para a missão
da escola e a seus objetivos educacionais.
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Ao abrir espaço não apenas para ensinar a tolerância e o respeito, mas,
sobretudo, para provocar análises “[...] dos processos pelos quais as diferenças
são produzidas através de relações de assimetria e desigualdade” (SILVA, 2003,
p. 89), questionando permanentemente essas diferenças, são propostos como
eixos transversais: educação para a diversidade, educação para a cidadania,
educação para a sustentabilidade e educação para e em direitos humanos. (Brasil,
SEDF, 2018 pg 22).

Estes propósitos se consolidam à vinculação da educação escolar, às demandas comunitárias
e ao desenvolvimento integral dos alunos, a partir de métodos de ensino com a valorização do
conhecimento científico ancorado em práticas contextualizadas, que requerem conexão permanente
da escola às necessidades da comunidade. E, ratificam as intenções de educação integral,
desenvolvimento global dos educandos e participação da comunidade escolar nos rumos da escola.

8. MISSÃO
Promover desenvolvimento humano e social da comunidade escolar e da localidade, por meio
de ações educativas comprometidas com a melhoria da qualidade de vida.
.

9. OBJETIVO GERAL
Assegurar a qualidade do ensino, o desenvolvimento humano e social implementando as
políticas públicas educacionais vigentes por meio de projetos pedagógicos próprios, que valorizem a
cultura e características da comunidade escolar e local.

10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Desenvolver e apoiar ações que estimulem a crítica, a intuição, da criatividade e a
curiosidade;
•

Fortalecer as relações interpessoais pelo cultivo do respeito e da afetividade entre os
membros da comunidade escolar;

•

Desenvolver eventos que ampliem as relações entre a escola e a comunidade;

•

Viabilizar formação continuada aos docentes e demais servidores da escola.

•

Aplicação metodológicas de ensino – aprendizagem que favoreçam aos
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interesses dos alunos;
•

Trabalhar com projetos interdisciplinares.

•

Tornar a escola um ambiente acolhedor;

•

Atender adequadamente os Alunos portadores de necessidades educacionais especiais.

11. FUNDAMENTOS TEORICOS-METODOLOGICOS
Implícito às práticas educativas formais, encontra-se o currículo, uma estrutura que comporta
objetivos educacionais, conteúdos disciplinares e sociais e práticas pedagógicas interligados numa
relação de implacabilidade com o contexto social de múltiplas e mútuas influências (Figura: 01).

Portanto, o currículo não se limita ao rol de disciplinas estudadas. Pois, se assim fosse, estaria
por terra todo o esforço em estabelecer uma gestão democrática, buscando a participação comunitária
em sua construção e desenvolvimento. Um currículo escolar é um complexo de relações que envolve
interesses, tanto nacionais quanto locais, por ter a ver com o desenvolvimento econômico, por
importar à cidadania, por implicar em visão de mundo e opções de construção social.
Confirme Canen et al. (2001) e Moreira (2001), essas preocupações vão
sendo lentamente incorporadas na produção de conhecimento em educação,
conforme se verifica em teses, dissertações e artigos apresentados em
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conferências e publicados em revistas da área (...). Nas políticas educacionais,
essas tendências manifestam-se em esforços como a inclusão de Pluralidade
cultural (Canen, 2002 pg. 174).

Nessa perspectiva, o currículo se caracteriza como campo de luta, território contestado no
dizer de Moreira (2002). Por envolver muitos interesses que por vezes são diversos e precisam ser
acolhidos à medida em que atendam ao discurso ideológico educacional que permeia o ambiente
escolar. Mas, via de regra, deve-se atender às expectativas através do debate social emergente, que
compreende questões de gênero, de etnia, de consumismo, da globalização, do multiculturalismo, de
preconceitos entre outros. No entanto, o currículo deve contemplar, também, a exigência originada
de questões sociais que possam interferir direta ou indiretamente no êxito de seus objetivos.
Em sintonia com esse contexto, o trabalho desenvolvido no CED - Fercal baseia-se
numa proposta curricular orientada pela política educacional vigente, preconizada nas
concepções pedagógicas que norteiam o Currículo em Movimento da Educação Básica da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), de 2018, as Diretrizes de
Avaliação Educacional (2018), a Lei de Diretrizes, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB) nº 9.394/1996 e a Lei da Gestão Democrática nº 4.751/2012. E Fundamenta-se
epistemologicamente na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural.
Segundo o currículo em movimento, que se fundamenta na teoria crítica, o currículo a
ser implementado na rede pública de ensino do Distrito Federal (DF), tem por princípio o
questionamento da ordem vigente e a construção do pensamento crítico, por entender que na
“organização curricular conceitos, como: ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe
social, capitalismo, relações sociais de produção, a conscientização, emancipação e libertação,
currículo oculto, resistência” (SEEDF, 2018, pg. 22).
Valores humanos, éticos e morais, muitas vezes ausentes na sociedade atual, devem ser
objeto da atenção dos gestores escolares e dos professores na organização do seu trabalho
pedagógico. Uma vez que, o currículo adotado pela SEEDF destaca que os “sujeitos são
formados nas relações sociais e na interação com a natureza para produção e reprodução de sua
vida e realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza” (SEEDF, 2014,
p. 32).
Valorizar é relacionar-se com o próximo e com a natureza, dedicando a ambos uma
importância, uma significação. Não ser indiferente é base para a prática da cidadania. Pensar
criticamente e saber se posicionar são aptidões que podem ser adquiridas no processo de
aprendizagem. Sendo, assim tanto a educação vinda de berço e/ou a educação escolar, pressupõe
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a construção de valores, visando um indivíduo preparado para se inserir e atuar com sensatez e
equilíbrio nos convívios sociais nos quais irá se estabelecer.

12. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
12.1 – Terceiro Ciclo
A Organização Escolar em Ciclos, tornou-se uma realidade em nossa escola, que desde à sua
implantação vem buscando meios de promover ao seu corpo docente o conhecimento necessário à
adequação desta nova alternativa à organização escolar, que procura superar as barreiras de um ensino
fragmentado e instaurar um ensino voltado para a aprendizagem, a inclusão e o compromisso com a
mudança de relações assimétricas de poder (3º Ciclos – 2014).
Na composição do 3º Ciclo para Aprendizagens, temos 2 blocos dispostos de acordo com o
quadro a seguir:
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS

-

1º Bloco

2º Bloco

(6º e 7º anos)

(8º e 9º anos)

Estudantes com 11 e 12 anos de idade, -

com flexibilidade.

Estudantes com 13 e 14 anos de idade,

com flexibilidade.

Possibilidade de reprovação no final Possibilidade de reprovação no final
do bloco (7º ano)
do bloco (9º ano)

A Unidade Escolar, tem buscado atender aos tópicos da Organização Escolar para o 3º Ciclo:
•

Buscando uma Gestão Democrática eficiente que zele pelo bom andamento da
dinâmica escolar;

•

Incentivando a Formação continuada de seu corpo docente, onde em 2019, a
maioria dos professores participaram do curso da EAPE – Aprender sem parar.

•

Fazendo acontecer as Coordenações Pedagógicas, priorizando o planejamento e
avaliação dos trabalhos pedagógicos.

Promovendo, também, momentos de
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formação e troca de experiências com profissionais de outras escolas ou da
Coordenação de Ensino.
•

Transformando a Avaliação Formativa, em importante ferramenta para a
organização do processo de ensino e aprendizagem.

•

Realizando Avaliação Diagnóstica interdisciplinar, logo no início do ano letivo,
onde os resultados servem de parâmetro para tomada de atitudes específicas para
sanar possíveis dificuldades apresentadas no cotidiano da sala de aula.

•

Promovendo Reagrupamentos, no final de cada bimestre, onde ocorre o auxílio
mútuo e proporcionando troca de experiências entre os alunos.

Sendo registradas as atividades aplicadas e os resultados alcançados.

12.2 - Semestralidade
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) optou-se por organizar
os componentes curriculares em dois blocos semestrais, numa perspectiva integrada e
interdisciplinar, em consonância com o Currículo em Movimento (DISTRITO FEDERAL,
2018). Estratégia metodológica que impacta a organização do trabalho pedagógico,
especialmente as condições de aprendizagem dos estudantes.
A implantação da semestralidade demanda acompanhamento sistemático do
desempenho de estudantes, professores e equipe pedagógica. Que se efetiva numa avaliação
contínua, formativa, que visa orientar os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem e
contribui para repensarem o trabalho pedagógico desenvolvido e a buscarem alternavas para a
efetivação das aprendizagens previstas.
Assim, no intuito de organizar e otimizar o trabalho pedagógico, a equipe do Centro
Educacional Fercal (CED-Fercal) realiza no início do ano letivo teste diagnóstico nas áreas de
matemática e língua portuguesa. E, os resultados desses testes são utilizados na identificação de
possíveis deficiências, permitindo a adoção de estratégias mais adequadas em sala de aula e o
encaminhamento de alunos ao reforço, quando necessário.
Embora nosso corpo docente conte com profissionais graduados, especialistas, mestres
e doutores e constantemente busque o aprimorar-se por meio cursos de capacitação, leituras,
estudos, seminários, congressos, pesquisas na internet, entre outros. Em relação aos conteúdos
matemáticos é importante salientar o que é apontado por Borba e Penteado (2001), quando a
alerta sobre o choque de geracional que pode ocorrer atualmente durante a docência. Os
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professores atuais, em sua maioria, foram formados em um contexto social e tecnológico de
pouca interação sujeito/tecnologia. São da geração “rádio/TV”. E têm que a atuar com alunos
da geração “internet” acostumados a interagir com a tecnologia.

Outro aspecto que merece destaque refere-se ao grande número de alunos que
apresentam problemas de relacionamento entre seus pares, levando-os a conflitos diários, o que
dificulta as práticas pedagógicas, necessitando de interferências constantes da direção da escola.
Perante esse contexto, procuramos concentrar nossos esforços na melhoria do ensino
oferecido mantendo “olhar diferenciado” para as necessidades individuais, a fim de elevar o
índice de aprovação, aprendizagem e melhorar no relacionamento entre alunos. Orientados pela
afirmação de Perrenoud (2000) sobre a necessidade de:
organizar e dirigir situações de aprendizagem é despender energia e
tempo e dispor de competências profissionais necessárias para imaginar e criar
outros tipos de situações de aprendizagem, que as didáticas contemporâneas
encaram como situações amplas, abertas, carregadas de sentido e de regulação,
as quais requerem um método de pesquisa, de identificação e de resolução de
problemas (pg. 25).

Preocupação que tem norteado o trabalho da equipe pedagógica do CED – Fercal, em especial
a de coordenação pedagógica, que tem assumido a orientação das ações propostas no sentido de
melhoria da qualidade da educação desenvolvida pela escola.

12.3 - Plano De Ação Da Coordenação Pedagógica

A coordenação pedagógica é um local onde professores, coordenação, supervisão e
direção discutem aspectos da operacionalização do projeto pedagógico da escola. O espaço para
construção de alternativas aos problemas pedagógicos emergentes no processo educativo
percebidos pelo corpo docente.
O momento previsto para a coordenação pedagógica deve propiciar ao grupo de
professores uma prática reflexiva para que juntos possam construir estratégias pedagógicas que
permitam alcançar o nosso estudante. O professor é quem acolhe, organiza as ações pedagógicas
que irão gerar ideias, que sendo discutidas, resultarão em atividades docentes que possibilitarão
a ampliação dos conhecimentos dos estudantes.
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Atualmente realizamos coordenações coletivas individuais semanais com os
professores. As individuais por área de conhecimento e as coletivas com a presença de todo o
corpo docente. Nas coletivas são tratados assuntos de interesse do grupo como um todo e são
tomadas de decisões gerais e definidos algum tema para estudos. Nas coordenações individuais,
por área de conhecimento, são tratadas questões relativas ao desenvolvimento do currículo, os
projetos em desenvolvimento e as necessidades decorrentes desse desenvolvimento, e questões
relativas à docência de cada disciplina.

12.1.1 Objetivos
• Refletir sobre prontos críticos identificados no processo de ensino e aprendizagem.
• Propor atividades com vistas a superação dos pontos críticos identificados.
• Avaliar o desenvolvimento dos projetos propostos no projeto pedagógico.
• Refletir sobre a prática docente implantada.
• Planejar atividade de formação e aperfeiçoamento docente.
• Mobilizar e motivar a equipe docente;
• Promover projetos de trabalho junto aos alunos;
• Desenvolver ações com vista a melhora da comunicação escola/comunidade;
• Despertar nos alunos o interesse e gosto pela leitura;
• Aumentar os índices nas avaliações padronizadas (SAEB);
• Reduzir os índices de reprovação e abandono escolar.

13. ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
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O Serviço de Orientação Educacional (SOE) compõe a equipe pedagógica da escola,
desenvolvendo atividades de visam a articulação escola-família-comunidade escolar, prevenir a
evasão escolar e a repetência, o conhecimento do regimento escolar pela comunidade escolar e a
compreensão e cumprimento das normas disciplinares da escola.
Membro que dá suporte à direção, supervisão e coordenação pedagógica, o Orientador Escolar
realiza reflexões e atividades focadas na qualidade da docência e na eficiência das propostas
constantes do projeto pedagógico da escola, sob viés psicopedagógico. Daí o foco nas relações
interpessoais entre os alunos, entre alunos e professores, entre professores e dos profissionais da
escola com os responsáveis pelos alunos.
Para tanto, o SOE atua junto à coordenação pedagógica propondo reflexões sobre o sistema
de avaliação, a organização do trabalho pedagógico, a mediação de conflitos e as estratégias que
aprimorem as relações entre os membros da comunidade escolar. Propondo estudos de caso, palestras,
visitas técnicas envolvendo alunos e professores, intervenções em sala de aula e outras estratégias de
suporte ao trabalho docente.

14. SALA DE RECURSO
A Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 205 que a educação é um direito de todos.
Atendendo a esse preceito constitucional a LDB 9.394/96 regulamenta o atendimento às pessoas com
deficiências e transtornos, como àquelas com altas habilidades, modalidade da educação especial. E
estabelece que o direito à educação desses alunos se dará por meio da inclusão deles na rede regular
de ensino, com atendimento nas escolas regulares, com o devido suporte psicossocial e pedagógico
às atividades pedagógicas desenvolvidas pela escola.
O Centro Educacional Fercal possui sala de recursos com atendimento profissional
especializado de forma itinerante, às quintas-feiras pelos professores Willians Celestino – área de
humanas - e Robert Diniz – área de exatas (grade horária em anexo). Este espaço pedagógico é
reservado ao atendimento do aluno com as necessidades educativas especiais uma vez por semana.
Ali são atendidos alunos com transtorno global do desenvolvimento, deficiência múltipla, deficiência
intelectual/ mental e deficiência física.
A escola conta com uma educadora social que durante o período diurno atua junto a sala de
recursos no acompanhamento de atividades votadas os desenvolvimentos das chamadas habilidades
adaptativas (higienização, locomoção e alimentação), conforme a PORTARIA nº 22, de 02 de
fevereiro de 2018.
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15.

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

As Diretrizes de Avaliação Institucional definidas pela SEEDF pretendem organizar e
envolver, de maneira articulada, os três níveis:
•

Avaliação para as aprendizagens – realizada, geralmente em sala de aula, é uma tentativa
de identificar o que o aluno aprendeu ou não, visando traçar estratégias que promovam
avanços. Não dispensa os demais níveis.

•

Avaliação Institucional – baseando-se no Projeto Político Pedagógico, é um momento
de autoavaliação podendo ocorrer no Conselho de Classe ou Coordenação Pedagógica,
por exemplo, por todos os envolvidos no processo educativo.

•

Avaliação em larga escala – engloba os exames e testes aplicados em nível distrital ou
nacional, como por exemplo: a OBMEP, a Prova Brasil entre outras.

Parte do planejamento pedagógico, a avaliação exerce extrema importância para o bom
trabalho docente, orientando-se pela legislação vigente seja em âmbito nacional ou local, sem
menosprezar os objetivos do campo científico pertinente a cada disciplina.

15.1- Avaliação Formativa:
O caráter formativo da avaliação, tem a ver com os aspectos da construção do indivíduo e sua
condição de cidadão, tomando os conteúdos, a tecnologia e a didática como ferramentas educacionais
cujo objetivo maior é a formação integral do ser, contemplando os aspectos cognitivo, emocional e
social.
A avaliação formativa, parte de um diagnóstico que apresente as condições reais no contexto
educacional, incluindo os níveis de aprendizagem dos alunos, suas limitações e potenciais. Reivindica
dos gestores pedagógicos: coordenador, supervisor, orientador educacional e corpo docente, a
garantia de um conjunto de ações, consideradas imprescindíveis pelas diretrizes da avaliação
estabelecidas pela SEEDF, a saber:
a) planejar estratégias de ensino e de avaliação articulada e com vistas
ao desenvolvimento das aprendizagens de todos os estudantes; b) tornar público
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os indicadores e critérios de avaliação com os estudantes e demais sujeitos
envolvidos no processo avaliativo, negociando o entendimento desses, (..); c)
garantir a devolutiva, o retorno ou o feedback constantemente para os sujeitos
envolvidos, (...); d) possibilitar e fortalecer os momentos Manual (6719706) SEI
00080-00054838/201862 / pg. 12 DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO DA SEEDF
do feedback com a oportunidade de o estudante ou o profissional realizar sua
autoavaliação, (...); e) o trato ético e respeitoso entre os sujeitos da avaliação,
avaliadores e avaliados, (...) evitar exposições, constrangimentos e punições por
meio da avaliação. Cuidar, inclusive, da guarda de sigilo nos casos de estudantes
atendidos por meio da Educação Especial (...) (SEEDF, 2016, pg 13).

Nesse sentido, a avaliação da escola tem semana de provas ao final do bimestre, quando é
realiza avaliação multidisciplinar e temática. Avaliação cuja nota é complementada por valores
advindos do aferimento do nível de participação dos alunos em trabalhos individuais e grupos e
atividades extraclasse.
Os alunos com necessidades educacionais especiais (ANNEs) passam apenas pelos aspectos
formativos da avaliação. E, obedecendo a previsão legal de adequação curricular, enfatiza as
características biopsicossociais dos alunos, levando em conta as especificidades de cada educando,
garantindo-lhes o direito à educação e assegurando a dignidade humana.

15. 2 Avaliação Institucional
A avaliação institucional feita com base nas orientações presentes nas Diretrizes de Avaliação
da SEEDF, que deixa a cargo da unidade escolar a elaboração de instrumentos para esse fim, e orienta
que “a metodologia utilizada pela unidade escolar para realizar esse nível da avaliação é variável. Ela
pode contar com análise documental, aplicação de questionários, entrevistas e outros que permitam
coletar dados para uma análise ética do que produz a instituição (SEEDF, 2018 pg. 28).
Ação que deve envolver todos os segmentos da comunidade escolar, a avaliação institucional
conta com dois momentos ou instâncias: a) local, elaborada e desenvolvida pela própria escola; b)
distrital, organizada e orientada pela SEEDF. E devem contemplar o desempenho dos estudantes, a
ingressão da escola na comunidade e a percepção comunitária das ações da escola. Além da avaliação
das ações e do clima organizacional pelos profissionais que atuam na escola.
O documento que orienta a avaliação institucional reafirma a avaliação como instrumento de
planejamento e a necessidade de sua consonância com os objetivos educacionais e da escola. E que,
o instrumento ou instrumentos avaliativos devem abarcar práticas pedagógicas, administrativas e
aquelas referentes à socialização da escola com a comunidade.

31

15. 3 - Avaliação De Larga Escala
O Centro Educacional Fercal participa anualmente de 3 três avaliações que são classificadas
como de Larga Escala. Para o ensino médio temos o ENEM e o simulado do ENEM promovido
anualmente pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. No âmbito do ensino fundamental, temos
a Prova Brasil (Sabe). A outra avaliação em larga escala pela SEEDF é a SIPAEDF com vistas a
direcionar políticas públicas educacionais e viabilizar intervenções pedagógicas no processo de
ensino aprendizagem.

16. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O currículo do Ensino Fundamental obedece à legislação vigente e está constituído de uma
Base Comum e de uma Parte Diversificada. A base comum abrange o estudo da Língua Portuguesa e
da Matemática, o Conhecimento do Mundo Físico e Natural e da Realidade Social e Política.
As Diretrizes Curriculares Nacionais colocam a escola como agente principal na definição do
currículo. Nesse sentido, a escola elenca habilidades/competências de forma interdisciplinar para que
estudantes adquiram conhecimentos capazes de torná-los cidadãos críticos, versáteis e hábeis para
continuar aprendendo e se adaptando às constantes exigências do mundo globalizado e informatizado.

O Currículo da Educação Básica é o orientador das práticas pedagógicas do Centro
Educacional Fercal, partindo do princípio que o currículo da escola seja pautado nas análises de
diagnóstico dos estudantes e das necessidades, respeitando a realidade local.

Os Temas Transversais são contemplados não só nos projetos, mas também perpassam os
conteúdos estudados no cotidiano escolar e de acordo com as especificidades de cada componente
curricular, assumindo, assim, um caráter flexível. Ressaltamos a importância dos temas transversais
como forma de envolver questões raciais, étnicas, de gênero, econômicas, ambientais em todo o
trabalho pedagógico.
Nesse sentido, CED - Fercal possui alguns projetos que foram pensados para que o estudante
tenha acesso a uma variedade de conteúdos: Sarau, Feira de Ciências, Jogos Interclasse, Festa Junina
e Consciência Negra. Projetos que buscam favorecer a integração entre os conteúdos dos
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componentes curriculares que são desenvolvidos ao longo do semestre. A efetivação das
aprendizagens, assim como relação de implacabilidade entre teoria e prática, poderá ser constatada
no chamado dia da culminância, quando todos os projetos são apresentados pelos alunos, podendo
verificar a integração dos diversos conteúdos e campos científicos.

17. PROJETOS PEDAGÓGICOS
Os projetos pedagógicos desenvolvidos pelo CED Fercal, visam promover aos alunos a
possibilidade de realizar na prática aquilo que aprenderam na teoria durante suas aulas. Os estudantes
têm a chance de sair da rotina da sala de aula para mergulhar em momentos divertidos e agradáveis
de construção da aprendizagem. Sendo eles mesmos, a peça principal da articulação dos projetos, pois
irão expressar seus conhecimentos com criatividade, autonomia e iniciativa. O sucesso dos projetos
acontece quando nossos alunos se sentem envolvidos em todas as etapas, ficando os professores
atentos ao planejamento, execução e avaliação. A culminância dessa parceria ocorre com a realização
de exposição, jogos, feira, festa ou apresentação.
Diante da realidade do ensino remoto, nossos projetos previstos para as aulas presenciais não
puderam ser colocados em prática, porém, alguns projetos foram desenvolvidos no decorrer do ano
letivo de dois mil e vinte um e se encontram no anexo 3.

17.1 – Sarau
O projeto, Sara, começa a tomar forma, já em sala de aula, no momento em que os alunos
trabalham com a produção de poesias, poemas e crônicas. Passando a seguir pelas correções
necessárias. Sendo, posteriormente, selecionadas as melhores que ganharão voz durante a realização
do Sarau, momento culminante do projeto.
Neste dia, o CED Fercal, recebe a visita de membros da Academia Planaltinense de Letras,
Artes e Ciências e de outras academias, para apreciação dos trabalhos. Que envolve a recitação das
poesias produzidas pelos alunos nas aulas de Língua Portuguesa, apresentação de danças e músicas,
além de outras manifestações culturais da região.
Os acadêmicos presentes, enriquecem o momento recitando poemas de autoria própria,
divulgando e autografando suas obras.
Data prevista para a realização: 22/05/2020
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17.2. Feira De Ciências
O projeto prevê vários momentos distintos onde os estudantes terão oportunidade de adquirir
e produzir conhecimento através de aulas teóricas em sala de aulas com os professores e
posteriormente atuar nas apresentações para toda escola em dia de exposição de trabalhos e
experimentos. Os trabalhos melhores avaliados serão classificados para participar do Circuito de
Ciências das Escolas Públicas do Distrito Federal, organizado pela Secretaria de Educação do Distrito
Federal.
Data prevista para a culminância: 25/09/2020

17.3 - Interclasse – Jogos Escolares
São realizadas atividades esportivas diversificadas como futsal, basquete, tênis de mesa,
xadrez, queimada, onde os alunos participam de competições, sendo então os campeões premiados.
A atividade esportiva é de extrema importância para o desenvolvimento das capacidades e
habilidades motoras e cognitivas dos alunos. Tendo em vista que a prática desportiva dentro das
escolas tem perdido espaço em virtude da internet e dos jogos eletrônicos têm preenchido um período
grande na vida de crianças e jovens, onde estes deveriam estar se exercitando. Neste sentido, tornase importante realizar o Projeto Jogos Intercalasse, pois é a oportunidade de vivenciar e valorizar
outras atividades físicas. Dessa forma, vale frisar que o Projeto Jogos Interclasse não pode ser visto
apenas como divertimento ou brincadeira, pois favorece dentre outros aspectos, o desenvolvimento
físico, cognitivo, afetivo e principalmente a interação e o respeito entre os participantes. Bem como,
movimenta o espaço escolar.
Data prevista para a realização: Último dia de cada bimestre; Datas escolhidas para
comemoração do Dia das Crianças e Dia do Estudante.

17.4 - Festa Junina
Tem o objetivo de fortalecer os laços entre família e a escola, ou seja, aproximar a comunidade
escolar. É um momento em que a direção, coordenadores, alunos, professores, profissionais da
educação, familiares, amigos, vizinhos, etc. participam do processo de ensino e aprendizagem,
estimulando a socialização, a interação, como também, este projeto se propõe a valorizar a
diversidade cultural do nosso país.
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Data prevista para a realização: 04/07/2020

17.5 - Dia Da Consciência Negra
De acordo com a Lei nº 10.639/2003, art. 26: torna-se obrigatório o ensino sobre História e
Cultura Afro-Brasileira e os conteúdos referentes a este assunto devem ser ministrados no âmbito de
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística, Literatura e História Brasileira.
Esse projeto tem a finalidade de valorizar a cultura negra e seus afrodescendentes e afro-brasileiros,
na escola e na sociedade; promover uma educação ética, voltada para o respeito e convívio harmônico;
promover debates e reflexões críticas sobre as diferenças raciais e a importância de cada um no
processo de construção de nosso país, estado e comunidade; criar espaços para as manifestações
artísticas da cultura negra.
Data prevista para a realização: 20/11/2020

17.6 - CED Fercal Solidário
Já no início da pandemia, nos primeiros contatos com as famílias, foi possível perceber que
velhos problemas que assolam a região da Fercal, se tornaram mais gritantes, muitas mães que
sustentavam os filhos, trabalhando como diarista, perderam o emprego devido ao isolamento social e
a própria ausência da escola tirou de muitos alunos uma das principais refeições que é a merenda
escolar. Percebeu-se, que seria necessária uma ação no sentido de tentar amenizar as dificuldades
enfrentadas pelas famílias de nossos alunos, em situação de muita tribulação neste momento.
Levando em conta a análise da realidade em que vivemos, e pelos contatos via Whatsapp com
alguns alunos, faz-se necessário atitudes que melhorem as condições de vida destas famílias.
Como primeiro, passo fez-se necessário a "conscientização" do grupo de professores, em torno
da arrecadação de alimentos que compõem uma cesta básica, visto que, inúmeras famílias de alunos
encontram-se em situação financeira crítica, principalmente, pela perda de emprego neste período da
pandemia de um ou mais membros da família.
Data prevista para a realização: 05/2021 a 12/2022.
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17.7 - Projeto: Aquaponia Na Escola – Uma Ferramenta Didática No
Ensino De Ciências Da Natureza – Ensino Médio / Noturno
A aquaponia é um processo de produção de alimentos onde se associam duas outras técnicas,
a aquicultura e a hidroponia. Em muitos países, essa técnica já é bastante difundida e está sendo
utilizada como ferramenta didática para o ensino de diversas disciplinas, entre elas, a Biologia. O
presente trabalho tem como objetivo trabalhar com um projeto utilizando essa técnica na escola, como
ferramenta didática para o ensino de Biologia. Também, objetivará utilizar essa técnica poderá
contribuindo com o trabalho interdisciplinar para os alunos de Ensino Médio noturno. Espera-se que
a utilização da aquaponia enquanto recurso didático contribua no letramento científico dos alunos,
bem como na contextualização de conteúdos de ciências da natureza, conforme o anexo 4.
Data prevista para a realização: 05/2021 a 12/2022.

17.8 - Projeto Pedagogias Urbanas: A Escola Na Rua - Por Sociedades Mais
Sustentáveis

A educação pode ser vista como um processo social pautado principalmente na troca de
conhecimentos e experiências, muitas vezes, enfocado na capacitação ou formação de um cidadão. O
processo de ensino-aprendizagem que contextualiza os territórios vivenciados pelos estudantes, bem
como docentes e demais profissionais envolvidos neste processo, tem um potencial de tornar a escola
um território de transformação, além de ensino-aprendizagem. Os conteúdos formativos dos
currículos educacionais, independente de área, nos fornecem ferramentas, estratégias e metodologias
de investigação e entendimento do mundo. Logo, temos os territórios dos alunos e alunas como um
laboratório para o emprego destes conhecimentos. O objetivo geral deste projeto é a melhoria gradativa
na qualidade de vida da população da Fercal, utilizando a escola como instrumento polarizador e indutor,
conforme apresentado no anexo 5. Data prevista para a realização: 05/2020 a 12/2021.

NÃO IDENTIFIQUEI O TÓPICO ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E SEUS
SUBTÓPICOS:
1- Eixos integradores de cada etapa/modalidade;
2- Educação para a diversidade;
3- Cidadania e educação em e para os direitos humanos;
4- Educação para a sustentabilidade;
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5- Alinhamento com o Currículo da etapa/modalidade;
6- Estrutura: -Objetivos -Ações -Metas -Indicadores -Responsáveis -Prazos -Recursos Necessários

18. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO
18.1 Objetivo Geral:
Propor ações administrativas, pedagógicas e financeiras buscando soluções para situações
consideradas prioridades.

18.2 Objetivos Específicos: Indicadores, Metas e Ações

- OBJETIVO 1 –
Possibilitar condições igualitárias no exercício do pleno direito de escolarização da comunidade do
entorno da UE.

INDICADORES

METAS

AÇÕES

1.1 – Mapeamento das ações relacionadas ao
acesso

100% de temas do
Porcentagem de temas
PPP relacionados às
do PPP relacionados às
Políticas Públicas da
Políticas Públicas
SEEDF.

1.2 – Identificar a convergência/integração entre
as políticas públicas e iniciativas oficiais.
Ex: articular o Plano Distrital de Ensino com
a Estratégia e Plano de Ação do CED Fercal.

1.3 – Reconhecer e fortalecer a atuação de
instâncias colegiadas do conselho escolar em
temas da Proposta Política Pedagógica da UE.
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- OBJETIVO 2 –
Envolver a comunidade do entorno no desenvolvimento da proposta político pedagógica da UE.

INDICADORES

METAS

AÇÕES

2.1 – Mapear os aspectos de atratividade
para a comunidade em projetos
pedagógicos inovadores.

Aspectos de temáticas
transversais
de
sustentabilidade,
cidadania, mapeados em
cada tema do PPP.

100% de temas do PPP 2.2 – Identificar barreiras políticas,
com aspectos de
pedagógicas,
sociais,
econômicas,
sustentabilidade
ambientais, tecnológicas que impedem à
identificados.
participação da comunidade.

2.3 – Articular projetos educacionais que
envolva a comunidade.

- OBJETIVO 3 –

Garantir a permanência do aluno na escola.

INDICADORES

METAS

AÇÕES
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3.1 – Implementação projetos e experiências
pedagógicas exitosas na UE.
3.2 – Desenvolvimento de plataforma pública
200 iniciativas de de dados sobre atividades pedagógicas
inovadoras (Portal de UE).
PPP
Nº de iniciativas de
mapeadas,
PPP
mapeadas,
3.3 – Divulgação no Portal da UE as iniciativas
sistematizadas
sistematizadas
e
e divulgadas (ao estratégicas mapeadas.
divulgadas.
menos 5 por
3.4 – Desenvolvimento atividades e projetos
tema do PPP)
que potencializam o protagonismo estudantil.
3.5 – Utilizar redes sociais para dar visibilidade
às iniciativas.

- OBJETIVO 4 –

Aumentar o índice de aprendizagem.

INDICADORES

Grau de
institucionalidade
do PPCS.

METAS

AÇÕES

4.1 – Realizar práticas de avaliação processual e
trabalhos colaborativos.
4.2 – Potencializar o protagonismo estudantil por meio
de realização de projetos e apresentação em sala de
aula.
4.3 – Estimular o desenvolvimento colaborativo com
3 projetos
uso das tecnologias disponíveis.
pedagógicos
realizados em 4.4 – Realizar ações pedagógicas práticas integradas,
inter e multidisciplinares das aulas.
1 semestre.
4.5 – Discutir temas da atualidade: sustentabilidades, mudanças
climáticas,
responsabilidade social, cidadania, tecnologias, etc.
4.6 –Criar clima de empatia e cooperação em sala de
aula.
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- OBJETIVO 5 –

Elevar a taxa de aprovação

INDICADORES

METAS

AÇÕES

Aumentar em 50%
100% do conteúdo
o
identificado.
IDEB

PP alinhado com
temas e conceitos
da
prova que
mede o
IDEB

2 (dois) simulados
realizados por
semestres.

5.1 – Identificar conteúdo da prova que
mensura o IDEB.
5.2 – Priorizar conexão à internet
5.3 – Realizar simulados de avaliações
5.4 – Promover o foco do conteúdo para provas
que medem IDEB

- OBJETIVO 6 –

Capacitar continuamente todos os profissionais da educação da UE.

INDICADORES

Nº de
profissionais da
educação
capacitados.

Nº de cursos
disponibilizados.

METAS

AÇÕES

6.1 – Promover parcerias para promoção dos
cursos (EAPE–Escola de
100% dos
Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação
membros
capacitados.
representação institucional; UNB, etc.).
5 cursos
6.1.1 -Fortalecer o projeto escola Aberta, que
disponíveis em 1 prevê atividades esportivas e artísticas nos finais
anos.
de semana.
6.2 –Oferecer cursos específicos sobre assuntos
administrativos para gestores e demais servidores.
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- OBJETIVO 7 –

Compartilhar conhecimento sobre políticas públicas, iniciativas relacionadas à prática
educacionais inovadoras.

INDICADORES

METAS

AÇÕES

Nº de publicações
mapeadas

50
publicações 7.1 – Criar banco de informações e painel
disponibilizadas com de monitoramento de metas
afinidade dos temas
do PPP

Nº de seminários e
congressos identificados

50
eventos 7.2 – Mapear eventos e parceiras
identificados
com relacionadas a práticas
afinidade aos temas
do PPP

- OBJETIVO 8 –

Garantir a autonomia da Unidade Escolar em todas suas dimensões:
Pedagógica, Administrativa e Financeira.

INDICADORES

Instrumentos de
comunicação.

METAS

Mecanismo de
comunicação interna
definido. Instrumentos
tecnológicos
disponibilizados.

AÇÕES

8.1 – Oferecer plataforma de
compartilhamento
de
material
pedagógico entre professores e
profissionais de educação da rede de
educação do DF.
8.2 – Disponibilizar instrumentos
tecnológicos para gestão escolar.
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Recursos para funciona
mento do Comitê Gestor
Escolar.

8.3 –Disponibilizar um Painel de
Acompanhamento
Escolar,
para
PP dotado de apoio monitoramento dos indicadores da
em recursos humanos. escola, em apoio aos gestores da UE, às
PP dotado de apoio em Coordenações
Regionais
e
às
recursos físicos e
Subsecretarias.
orçamentários.
8.4 –Aumentar o Realizar repasse de
recursos do PDAF para a UE.

- OBJETIVO 9 –

Fortalecer a participação do conselho escolar aperfeiçoar as ações do Conselho Escolar.
INDICADORES

METAS

AÇÕES

9.1 – Incluir instituições com interesse
de participação na Unidade Escolar.
Instituições ativas na
UE.

100% das
organizações
membro ativas
nas ações da UE.

9.2 – Fortalecer mecanismo de
valorização dos profissionais da
educação.
9.3
–
Identificar
institquições
interessadas em realizar
9.4 – Identificar instituições públicas e
privadas que atuam com propostas
pedagógicas inovadoras no DF

Quem atua com a
UE

100% das organizações
identificadas
9.5 – Contatar instituições para definir
contatadas sobre
formas de parceria
participação na UE
9.6 – Garantir pauta sobre PPP da UE
em reunião da SEEDF.

19.
ACOMPANHAMENTO
POLÍTICO PEDAGÓGICO.

E

AVALIAÇÃO

DO

PROJETO

Entende-se o Projeto político Pedagógico como o documento que contém, entre outras
informações, o que se pretende executar na escola durante o ano e para isso faz-se necessário
que o que foi planejado aqui esteja em constante acompanhamento e reavaliação. Que terá como
meta conhecer a realidade do desempenho das atividades para corrigir as distorções e avançar
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no aprimoramento da qualidade do ensino e será sustentada por procedimentos de observação e
registros contínuos permitindo assim o acompanhamento do plano.
Em reunião nesse primeiro semestre com toda a comunidade escolar, discutisse o que
comporia a Proposta Pedagógica do período letivo de 2019. Na qual se decidiu pelo convite à
participação de estudantes, responsáveis por alunos, professores e os membros da carreira
assistência. Possibilitando que a comunidade escolar conheça e possa intervir no planejamento
administrativo e pedagógico da escola.
A avaliação da implementação da proposta pedagógica será semestral, por meio de
formulários próprios, entrevistas, questionários, com questões onde cada segmento terá
oportunidade de responder em reunião própria para esse fim. Em seguida se fará uma mesa
redonda apontando pontos positivos e negativos do plano de trabalho com sugestões para sua
melhoria.
A sistematização de avaliação também contará com a participação de representantes de
todos os segmentos da comunidade escolar. Os resultados dessa sistematização serão
comparados aos indicadores estabelecidos no projeto, suas metas e os Indicadores de Qualidade
da Educação.
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20. PROJETOS ESPECÍFICOS DA ESCOLA
Projeto
Gincana
Pedagógica
Interdisciplinar

Objetivos

•
•

•

Preparar os alunos para as
avaliações bimestrais;
Reforçar a
aprendizagem
interdisciplinar
dos
conteúdos trabalhados ao
longo do bimestre a partir de
uma perspectiva pedagógica
não tradicional, com
atividades físicas e que
busque o desenvolvimento de
diferentes
habilidades
necessárias a vida do
educando.

Principais Ações

•

•

•
•
•

Elaboração de questões interdisciplinares a
respeito dos conteúdos trabalhados no
bimestre montar a apresentação para realizar
a atividade;
Elaborar as provas físicas que farão parte da
gincana;
Informar os alunos sobre a realização da
atividade e explicitar os conteúdos que serão
abordados na Gincana;
Realização da Gincana
Recompensar os alunos que participaram e
se comprometeram durante a realização da
atividade

Professor
responsável
Hugo
(Professor de
matemática)

Avaliação do projeto e no projeto
•

•

•

Comparar o desempenho dos
alunos nas provas bimestrais
antes da realização da
Gincana e depois para
avaliar os resultados dos
alunos;
Observar
o
comprometimento
e
motivação com a preparação
e realização da atividade;
Analisar a disciplina na
realização das provas e ao
responder as questões.
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Projeto
Jogos
Inter
classes

Objetivos

Principais Ações

Despertar,
desenvolver e
aprimorar o gosto do desporto
e a disciplina do educando.
Experimentar e ampliar a
dimensão competitiva do
estudante.
Promover e
fortalecer a integração dos
alunos.

Sorteio de um time de futebol nacional (3
times de cada região brasileira). Cada equipe
masculina e feminina deverá fazer uma
pesquisa do seu time/estado sorteado
(vegetação, principal produção, alimentação,
arte, folclore e outros) apresentar em cartaz e
publicar na Quadra poliesportiva antes do seu
1º jogo para efetivar sua inscrição. Será
realizado um congresso técnico para sorteio
de chaves e esclarecimento de regras e
sansões disciplinares.
Cronograma dos jogos (último dia letivo de
cada bimestre) com duração de 20 minutos
cada jogo em regime classificatório com
eliminatória dupla.
A última rodada de jogos constará com
cerimônia de encerramento (hora cívica;
palavra do Diretor; premiação dos atletas e
registro com fotos).

Professor
responsável
Marcelo
Jorge
Roberto
Lopes

Cronograma

e

Avaliação do projeto
e no projeto
O aluno é avaliado
pela
sua
participação
em
todos os
momentos
visando
um
aprendizado global
não só no aspecto
motor, mas
principalmente no
social. A cadeira de
Educação
Física não visa
prioritariamente
performance
ou
descoberta
de
talentos e sim a
participação,
o
respeito e a higiene
em
diferentes
atividades motoras.
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Projeto

Objetivos

Principais Ações

Professor

Avaliação do projeto e no projeto

responsável
Aquaponia na
escola – Uma
ferramenta
didática no Ensino
de
Biologia

Projeto

Desenvolver
novas ações
pedagógicas
com
o
uso
da aquaponia, no ensino de
biologia nos níveis formais e não formais
do ensino médio.
Relacionar a importância da agricultura
sustentável no ensino médio.
Trabalhar
conceitos
de
sustentabilidade e outros temas de
Ed.Ambiental.

Objetivos

Montar um pequeno sistema de aquaponia na
escola

Luiz Otávio
(Ciências)

Utilizar a aquaponia e os conteúdos do ensino
médio em biologia e áreas afins;

Participação dos alunos;
Envolvimento no projeto;
Envolvimento

dos
alunos
nas atividades

propostas;
Avaliar o uso da aquaponia como
facilitadora do processo de ensino
aprendizagem dos alunos

Principais Ações

Participação em feiras e eventos de
divulgação científica.

Professor
responsável

Avaliação do projeto e no projeto
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Escola escrevendo
sua região

Conscientizar os
nossos
educadores e educando sobre o
verdadeiro
significado
da
expressão escrevendo a região da
Fercal.

-

Produção
de
textos,
poesias, crônicas e histórias em
quadrinhos.
Agrupar os alunos como proposta de
desenvolver trabalhos relacionados com os
gêneros literários: poesias e crônicas.
Os alunos irão criar os seus próprios
trabalhos com temas sugeridos pelo professor.
Os alunos serão agrupados em números
de 2 a 3 alunos para a execução das tarefas
ministradas pelo professor responsável.

Vanílson Reis

Os conteúdos para incentivo dos
gêneros literários são ministrados em
atividade prática. E trazem dicas de
como, como fazer na sala de aula.
O professor avalia o aluno no
agrupamento e fora dele sem a
preocupação com o tempo específico
de duração da atividade.
Os trabalhos realizados pelos alunos
no início do projeto serão sempre
avaliados dia a dia, para que, no final
da etapa do projeto tenhamos uma
culminância com a avaliação dos
gêneros literários e publicações de
livros.
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21. PROJETOS INDIVIDUAIS OU DE GRUPOS DE PROFESSORES:
PROJETO PEDAGÓGICO
DISCIPLINAS: Geografia, Matemática e Língua Portuguesa
PROFESSORES: Adriana; Maria Cristina; e Vanilson
TEMA: Cartografia

ANOS: 6º

TÍTULO: O Desafio de Representar o Espaço
OBJETIVOS

JUSTIFICATIVAS

OPERACIONALIZAÇÃO

RECURSOS
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Desenvolver noções de
espaço; - Interpretar diferentes tipos
de mapas;
Identificar
medidas
de
superfícies a partir do uso de escalas.
Utilizar
a
linguagem
cartográfica na representação de
espaços.

- Consta dos objetivos para o 6º ano do Ensino
Fundamental a construção da noção de espaço.
E, o fato dos indivíduos durante toda a sua vida
precisarem da habilidade de noção espacial.
Seja na organização de seus espaços de
convivência ou de trabalho. E compreender as
diferenças e relações entre o espaço real e sua
representação na forma de imagens.

Atividade A: Confecção de escala 1)
Formar grupos de 5 a 6 alunos.
2) Escolher um local e medi-lo e fotografálo.
3) Medir a foto salva em página A-4, no
projetor;.
4) Comparar as medidas e elaborar uma
escala.
Atividade B: Construção de Maquete.
1) Selecionar espaço ou usar o já
fotografado, e medi-lo e definir uma
escala.
2) Confeccionar a maquete.
Atividade C: Portifólio
1) Elaborar relatório da realização da
atividade;
2) Levantar
3) informações sobre o local.

- Celular;
- Livro texto;
- INTERNET;
- Kit multimídia;
- Lápis de cor;
- Tinta;
- Tesoura;
- Cola branca e/ou de
madeira;
- Recortes de revistas;
- Papel Sulfite;
- Régua;
- Trena;
- Pasta para o portifólio.
- Papel A-4.
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O DESAFIO DE REPRESENTAR O ESPAÇO
(PLANO DE AÇÃO)
DISCIPLINAS: Geografia, Matemática e Língua Portuguesa
PROFESSORES: Adriana; Maria Cristina; e Vanilson
TEMA: Cartografia
ATIVIDADE

ANOS: 6º

RECURSOS

PRAZOS

RESPONSÁVEIS

Confecção de escala
5) Formar grupos de 5 a 6 alunos.
6)
7) Escolher um local e medi-lo e
fotografá-lo.
8) Com a foto impressa ou salva
num arquivo de página padrão
A-4, no projetor, medir o local
na foto.
9) Comparar as medidas e elaborar
uma escala.

- Celular;
- Rágua;
- Trena;
- Kit Multimídia

2º Bimestre

- Vanilson
- Adriana

Construção de Maquete.
3) Selecionar um espaço, ou
utilizar o já fotografado na
atividade A, e medi-lo e definir
uma escala.
4) Confeccionar a maquete.

- Lápis de cor; Tinta; Tesoura; Cola branca e/ou de madeira;
- Recortes de revistas; Papel Sulfite; Régua; e trena.

3º Bimestre

- Adriana
- Maria Cristina

4º Bimestre

-

Elaboração do Portifólio
4) Elaborar relatório da realização da
atividade;
2) Levantar informações sobre o local.
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PROJETO CED FERCAL SOLIDÁRIO

COORDENADORAS: Maria Cristina e Thailise
PROFESSORES COLABORADORES:
Lívia, Jairo, Adriana, Marcelo, Roberto, Anna Clara,
Sabrina, Hugo, Jeovane, Sandra Harumi, Joseane, Raimunda, Vanilson

TÍTULO: CED FERCAL SOLIDÁRIO
OBJETIVOS

JUSTIFICATIVAS

OPERACIONALIZAÇÃO

RECURSOS
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- Promover a solidariedade
tentando
amenizar
as
dificuldades enfrentadas por
algumas famílias de nossa
comunidade escolar.

- Conhecendo a realidade de nossa
comunidade escolar e ouvindo o relato
de alguns alunos diante da dificuldade
que a família está enfrentando, ora por
perderem o emprego, ora por ter na
escola uma fonte de alimentação dos
filhos, fez-se necessária que a escola
atuasse de alguma maneira visto

Criação do Grupo de Whatsapp –

- Todos os produtos doados
foram adquiridos através da
Ced
doação realizada pelos profesFercal solidário
sores, seus familiares e amigos
Incentivo aos professores a participarem que contribuíram doando
dinheiro, cestas prontas e/ou
da ação voluntária
itens para compor as cestas.
Levantamento das famílias, que vinham
enfrentando um quadro de grande dificuldade
financeira.
-

Arrecadação de doações, em dinheiro,
cestas prontas e itens para montagem de cestas

Contato com a CUFA (Central Única
das Favelas)
-

Compra, montagem e distribuição das
cestas arrecadadas.

PARTE DIVERSIFICADA 1 e 2
TEMA: SETEMBRO AMARELO
LEMA: CED FERCAL, TODOS A FAVOR DA VIDA
PÚBLICO ALVO: 8º e 9º anos
PERÍODO
OBJETIVO
DESENVOLVIMENTO
PD 1
2ª Semana

- Valorizar a vida Encontrar alegria

RECURSOS
- Power point
- Vídeo: A idade de ser feliz
https://www.youtube.com/watch?v=Rg6iQUHC83A

AVALIAÇÃO
- Desenhar emojis que
melhor identifique seu
humor nos últimos
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3ª Semana

nas pequenas coisas
- Trabalhar a
autoestima

4ª Semana

- Conversa pelo Meet Apresentação de slides
no power point com
mensagens de

https://youtu.be/h1U3Rt-o9-s

meses

- Música: É preciso saber viver - Titãs
https://www.youtube.com/watch?v=4LO3x9ZZYcg
https://www.youtube.com/watch?v=PiWLnmA2xUM

- Criar uma paródia com
temas de valorização à vida

- Série CVV/Unicef Depressão

valorização da vida

PERÍODO
2ª Semana

3ª Semana

PD 2

4ª Semana

Desfecho

OBJETIVO
- Conhecer o conceito e
origem da Campanha
Setembro Amarelo; Entender alguns dos
inúmeros fatores de risco
que envolvem o suicídio. Informar sobre os índices
elevados de casos no Brasil e
no mundo

DESENVOLVIMENTO
- Explicação do conteúdo
- Conversa sobre o tema

RECURSOS
- Aula via Meet Apresentação de
slides no Prezi

Compreender o
conceito e a importância da
Campanha
Colocar em prática o
conteúdo assimilado nas
aulas anteriores - Organizar
e produzir cartaz sobre a
Campanha

- Orientação aos alunos sobre a
- Questionário no
criação
de
cartaz
(original) Google Forms
envolvendo a Campanha
Setembro Amarelo

AVALIAÇÃO

- Participação

- Resposta ao
questionário Criação de cartaz
sobre o tema no
CANVA

Palestra com psicólogo (tentativa)
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22. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Objetivos da aprendizagem

Identificar os fatores que
influenciam a relação estudante
natureza (influencias culturais e
geográficas).
-Buscar atitudes que visam
melhorar o uso da água
-Identificar eventos culturais e
religiosos da Grande Fercal e que
interferem no cotidiano pedagógico.
-Fazer um levantamento históricogeográfico da região da grande
Fercal.
- Identificar os fatores que levam a
gestação na adolescência na região.
-Musicalização e sua influência nas
relações interpessoais

Conteúdos
culturais

-

Poluição
Temperatura

Eixos
transversais

-Sustentabilidade

Cidadania
Qualidade da
água
Direitos
Preservação da humanos
cultura regional

Estratégias de ensinoaprendizagem

Visita de campo
pelo corpo docente para
conhecimen to da região
da Grande Fercal.

Registro da
pesquisa- ação. Socializaçã o do registro.
Diversidade
Adequação do
conhecimento ao
Sexualidade na interesse do corpo
discentes.
adolescência -

História da
formação das
comunidades
Estudo do
espaço geográfico e da Palestras de orientação
Formação de
sexual e debates.
sociedade local
grupos folclóricos e
coral.
A
estrutura
familiar.

Estratégias de avaliação para
aprendizagem

-

Participação direta.

-

Inclusão.

Adequação das
metodologias.

Cronograma do
trabalho

Anual, com
culminância no 4ª
bimestre através de
Mostra Cultural para
a comunidade escolar.

Construção de
subprojetos.
Canal direto. Perguntas
sobre relações pessoais e saúde.
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ANEXOS
Anexo 1
CENTRO EDUCACIONAL FERCAL
PERFIL SOCIECONÔMICO E PEDAGÓGICO - 2020
Srs. Pais, Mães e/ou Responsáveis,
Estamos enviando este PERFIL SOCIECONÔMICO E PEDAGÓGICO – 2020 como item exigido pela Coordenação
Regional de Ensino de Sobradinho – CRE Sobradinho para compor o documento Projeto Político Pedagógico – PPP desta
Instituição Educacional, em fase de conclusão.
Por este motivo, solicitamos o preenchimento de todo o Questionário e a devolução do mesmo até o dia
10/03/2020.
Agradecemos, desde já, sua valiosa colaboração.
I – Informações sobre o (a) Aluno (a):
1) NOME COMPLETO:_____________________________________________________
DIURNO: ( ) 6º ANO – ( ) 7º ANO – ( ) 8º ANO – ( ) 9º ANO
NOTURNO: ENSINO MÉDIO ( )1° ANO ( )2° ANO ( )3°ANO TURMA:
_________.
CIDADE/ESTADO DE NASCIMENTO: _____________________
2) Estado civil:
(
) Casado(a) (
3) Possui irmãos? (

) Solteiro
)Sim (

(

) Divorciado(a)
)Não - Quantos? _________ Idade(s)? _________

4) Quando o aluno não está na escola ele fica com:
( ) Pai ( ) Mãe ( ) Avó ou avô ( ) Outro familiar ( ) Empregada ( ) Fica sozinho(a)
( ) Outros: _____________________________________________
5) Participa de alguma atividade esportiva e/ou cultural?
(
)Sim ( )Não
Qual? __________________________________________
6) Tem contato com computador/celular?
(
)Sim ( )Não
7) Tem acesso à internet, com que frequência? (

) Nunca

(

) Raramente

(

) Sempre

8) Locais que costuma frequentar:
(
) Casa de parentes/amigos ( ) Praças (
) Parques (
) Festas ( )Teatro/Cinema
(
) Outros __________________________________________________________________
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9) Assiste à TV...
( ) A qualquer hora (

) Com horário controlado

10) Pratica uma rotina diária (horário certo para acordar, se alimentar, tomar banho, estudar, brincar, dormir, etc.)?
(
) Sim ( ) Não
11) Tem horário específico para estudar e/ou realizar atividades escolares?
(
) Sim ( ) Não
12) Tem contato com material escrito (livros, revistas, jornais, gibis e outros)? (
13) Faz uso de algum tipo de medicação?
( ) Sim ( ) Não ( ) De uso contínuo (

) Sim (

) Não

) Medicamento controlado

II - Informações sobre a família
1) O aluno mora com
( ) Os pais (

) Avós

(

) Tios

2) Responsável legal, é:
(
) a Mãe (

) o Pai

(

) Avó/avô

(

) Outros _________________________________

(

3) Idade da Mãe:
( ) Menos de 18 anos ( ) 18 a 25 anos (
Idade do Pai:
( ) Menos de 18 anos ( ) De 18 a 25 anos (
informar

) Outros _________________________________

) De 26 a 35 anos
) De 26 a 35 anos (

5) Local de moradia:
( ) Fercal ( ) Sobradinho I ( ) Sobradinho II (
________________________________________
6) A moradia é:
(
) Própria ( ) Alugada ( ) Cedida
Quantas pessoas moram na casa?
(
) De 2 a 5 pessoas ( ) De 6 a 10 pessoas (

(

) De 36 anos ou mais 4)
) De 36 anos ou mais (

) Nada a

) Outros

) Mais de 10

7) Grau de Escolaridade – Pai:
( ) Nunca estudou
( ) Completou a antiga 4° Série (5° Ano) mas não completou a antiga 8° Série (9° Ano) do 1° Grau
( ) Completou a 8° Série mas não completou o 2° Grau (ou Ensino Médio)
( ) Completou o 2° Grau (ou Ensino Médio)
( ) Ensino Superior em curso ou incompleto
( ) Ensino Superior completo
( ) Nada a informar
8) Grau de Escolaridade – Mãe:
( ) Nunca estudou ou não completou a 4° Série do 1° Grau
( ) Completou a 4° Série mas não completou a 8° Série do 1° Grau
( ) Completou a 8° Série mas não completou o 2° Grau (ou ensino Médio)
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(
(
(

) Completou o 2° Grau (ou ensino Médio)
) Ensino Superior em curso ou incompleto
) Ensino Superior completo

9) A família tem hábitos de leitura (livros, revistas, jornais, gibis e outros)? (

) Sim

10. Profissão do Pai:
( ) Construção Civil ( ) Comércio ( ) Vigilância/Segurança (
( ) Autônomo ( ) Outros ________________________________
11. Profissão da Mãe:
(
) Construção Civil ( ) Comércio (
) Recepcionista (
(
) Autônoma ( )Outros ____________________________
12. Está trabalhando atualmente?
Pai: ( ) Sim ( ) Não

(

) Não

) Motorista

) Manicure (

(

) Servidor Público

)Servidora Pública

Mãe: ( ) Sim ( ) Não

13. Quantas pessoas contribuem com a renda em casa?
( ) Uma ( )Duas ( ) Mais de duas
14. Faixa de renda da família:
(
) Menos de um Salário Mínimo
(
) Entre R$1.100,00 e R$1.800,00

(
(

) De um Salário Mínimo a R$1.100,00
) Mais de R$1.800,00

15. Qual a Região de origem?
Pai: ( ) Norte ( ) Nordeste ( ) Centro-oeste ( ) Sudeste (
( ) Norte ( ) Nordeste ( ) Centro-oeste ( ) Sudeste (
) Sul

) Sul Mãe:

16. Algum ( a ) aluno ( a ) da casa recebe auxílio do Governo - Bolsa Família?
17. Marque os itens abaixo, que a família possui em sua residência:
( ) TV ( ) DVD ( ) Som ( ) Celular ( ) Geladeira (
Computador
( ) Carro ( ) Internet
18. Como o(a) Sr(a) avalia o Centro Educacional Fercal?
( ) Excelente ( ) Bom ( ) Precisa melhorar (

(

) Sim

(

) Não

) Máquina de lavar roupas (

)

) Não conheço

19. Há uso de bebida alcóolica na família? ( ) Sim ( ) Não
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Anexo 2
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CRE: SOBRADINHO
Unidade Escolar: QUEIMA LENÇOL / CED FERCAL Turno: DIURNO
Professor de Sala de Recursos: Willians Celestino dos Santos Matrícula: 34.042-1 Professor
de Sala de Recursos: Robert Martins Diniz Matrícula 230172-5

X Generalista

Específica

Estudantes (NOME COMPLETO - ESCOLA DE ORIGEM)
MATUTINO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IAGO CONCEIÇÃO SANTOS – 7 ANO E – ESCOLA CLASSE LOBEIRAL
KAUNY NASCIMENTO DOS SANTOS – 7 ANO C – ESCOLA CLASSE LOBEIRAL
GUILHERME VILA NOVA DA SILVA – 7 ANO B – CEF QUEIMA LENÇOL
DAVI NEVES DA ROCHA 7A ANO – ESCOLA CLASSE RUA DO MATO
GUSTAVO LUZ SOUSA 7 ANO F – CEF QUEIMA LENÇOL*
WELLINGTON NOGUEIRA D SILVA – 8 ANO D – CEF QUEIMA LENÇOL
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

WELLINGTON JHONATAN - 8 ANO B – CEF QUEIMA LENÇOL
VINÍCUS FERREIRA – 8 ANO B – CEF QUEIMA LENÇOL
LUCAS DA SILVA FOLHA - 8 ANO A
EZEQUIEL FRANÇA PEREIRA – 8 ANO B - CEF QUEIMA LENÇOL
JÚLIA GABRIELY LOPES REIS 6 ANO E – CEF QUEIMA LENÇOL*
ANA CAROLINA BATISTA – 3º SÉRIE B (ENSINO MÉDIO) – CED FERCAL
CRISLENE DA COSTA SILVA – 9º ANO B – CED FERCAL
GABRIEL KENEDY – 8º ANO A – CED FERCAL
GIOVANNI NEDER - 6º ANO A/B – CED FERCAL
PAULO DE SOUZA RODRIGUES – 1º ANO B (ENSINO MÉDIO) – CED FERCAL
RAFAEL MARQUES – 8º ANO B – CED FERCAL
THAYNA GOMES – 6º ANO A – CED FERCAL
TSUOSHI NUNES KUDO – 8º ANO A – CED FERCAL
WILLIAM VIDAL DE SOUZA – 8º ANO A – CED FERCAL

GRADE HORÁRIA
MATUTINO - ROBERT - EXATAS
HORÁRIA
PROF

1º Horário

2º Horário

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

Robert

Robert

Robert

EZEQUIEL / VINICIUS
GUSTAVO ALCÂNTARA

EZEQUIEL / VINÍCIUS
GUSTAVO ALCÂNTARA

CRISLENE / TSUYOSHI

EZEQUIEL / VINICIUS

EZEQUIEL / VINICIUS

SEXTA
Robert

CRISLENE / TSUYOSHI

62

3º Horário

4º Horário

5º Horário

LUCAS

LUCAS

WELLINGTON
NOGUEIRA/
WELLINGTON
JHONATAN

WELLINGTON
NOGUEIRA/
WELLINGTON
JHONATAN

RAFAEL MARQUES /
GABRIEL KENEDY
/WILLIAM VIDAL

WELLINGTON
WELLINGTON
NOGUEIRA/
NOGUEIRA/
WELLINGTON
WELLINGTON JHONATAN
JHONATAN

RAFAEL MARQUES /
GABRIEL KENEDY
/WILLIAM VIDAL

RAFAEL MARQUES /
GABRIEL KENEDY
/WILLIAM VIDAL

GRADE HORÁRIA
MATUTINO - WILLIANS - HUMANAS
HORÁRIA
PROF

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

WILLIANS

1º Horário

2º Horário

WELLINGTON
NOGUEIRA/
WELLINGTON
JHONATAN

WELLINGTON
NOGUEIRA/
WELLINGTON
JHONATAN
EZEQUIEL/VINICIUS

4º Horário

EZEQUIEL/VINICIUS

5º Horário

WILLIANS

WILLIANS

EZEQUIEL/VINICIUS

RAFAEL MARQUES /
GABRIEL KENEDY
/WILLIAM VIDAL

EZEQUIEL/VINICIUS

RAFAEL MARQUES /
GABRIEL KENEDY
/WILLIAM VIDAL

RODRIGO

3º Horário

LUCAS / JÚLIA PEREIRA
LOPES (8E)

QUINTA

WELLINGTON
NOGUEIRA/
WELLINGTON
JHONATAN

WELLINGTON
NOGUEIRA/
WELLINGTON
JHONATAN
LUCAS

SEXTA
WILLIANS

CRISLENE /
TSUYOSHI

CRISLENE /
TSUYOSHI

CRISLENE /
TSUYOSHI

GRADE HORÁRIA
VESPERTINO - ROBERT -EXATAS
HORÁRIO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA
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PROF

ROBERT

1º Horário

JULIA GABRIELY

2º Horário

JÚLIA GABRIELY

3º Horário

DAVI/KAUNY

4º Horário

5º Horário

ROBERT

ROBERT

ANA CAROLINA /
PAULO

JULIA
GABRIELY,GABRI
EL MENDES
DAVI/KAUNY

ANA CAROLINA /
PAULO

IAGO/GUSTAVO E
GUILHERME

ANA CAROLINA /
PAULO

DAVI/KAUNY

IAGO/GUSTAVO E
GUILHERME

GIOVANI
/THAYNA

IAGO/GUSTAVO
E
GUILHERME

IAGO/GUSTAVO E
GUILHERME

GIOVANI
/THAYNA

GRADE HORÁRIA
VESPERTINO - WILLIANS -HUMANAS
HORÁRIO
PROF

1º Horário

2º Horário

3º Horário

SEGUNDA
WILLIANS

IAGO/GUSTAVO
E
GUILHERME
IAGO/GUSTAVO
E
GUILHERME
IAGO/GUSTAVO
E
GUILHERME

TERÇA

QUARTA

QUINTA

WILLIANS

WILLIANS

IAGO/GUSTAVO E
GUILHERME

GIOVANI
/THAYNA

JULIA GABRIELY

GIOVANI
/THAYNA

JULIA GABRIELY

GIOVANI
/THAYNA

ANA CAROLINA /
PAULO

4º Horário

JULIA GABRIELY

DAVI/KAUNY

5º Horário

DAVI/KAUNY

DAVI/KAUNY

SEXTA

ANA CAROLINA /
PAULO
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Anexo 3
Projeto: CED FERCAL SOLIDÁRIO
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TRABALHO EXTRA

A Criatividade em tempos de pandemia
O aluno se reinventando
Valor: 2,0
TURNO MATUTINO
TURMA
6º A
6º B
6º C
6º D
7º A
7º B
7º C

PROFESSOR ORIENTADOR
Fernanda, Tarsila e Maria Júlia
Jânio e Edson

CULMINÂNCIA

SEMANA
TEMÁTICA LETIVA
DIA: 29/09
HORÁRIO: 10 hs

José Wagner e Jeovane

TURNO VESPERTINO
TUR
MA
8º A
8º B
8º C
8º D
9º A
9º B
9º C

PROFESSOR ORIENTADOR

Jairo e Lívia
Mariana e Anna Clara

CULMINÃNCIA

SEMANA
TEMÁTICA
LETIVA DIA: 30/09

Thailise, Hugo e Marcelo

HORÁRIO:
16hs

ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO
Atenção alunos e seus familiares, este trabalho tem como objetivo envolver toda a
família e ajudar os alunos a participarem de forma dinâmica deste método de ensino que
estamos tendo que utilizar nesta fase de isolamento social. O trabalho, envolverá todas as
disciplinas que irão avaliar a dedicação, organização e principalmente a criatividade dos
alunos. Pedimos aos familiares, que atuem como incentivadores de seus filhos para que
desenvolvam um trabalho de qualidade utilizando os recursos que possuírem e vencendo os
obstáculos para a realização do mesmo.
SEMANA TEMÁTICA LETIVA
O que é a Semana Temática Letiva?
Nesta semana, que vai do dia 28/09 a 02/10, os professores estarão participando de
formações e debates organizados pela Secretaria de Educação e os alunos deverão estar
realizando atividades motivadoras que desperte seu interesse e incentive a sua participação,
no caso do Ced Fercal será a realização deste trabalho, que terá culminância nesta semana.
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1 – Pesquise em fontes diversas o que é Criatividade.
2 – Assista aos vídeos a seguir:
https://catracalivre.com.br/dimenstein/os-10-melhores-videos-para-estimular-asuacriatividade/
https://catracalivre.com.br/dimenstein/os-10-melhores-videos-para-estimular-asuacriatividade/
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2018/10/23/serie-criatividadenapratica.html

3 - Utilize a sua criatividade para produzir um vídeo, onde você fale sobre todos
os questionamentos, sobre os obstáculos superados e a conclusão dos desafios
propostos abaixo. Envolva sua família nesta atividade. O vídeo, deverá ter de
2 a 3 minutos.
QUESTIONAMENTOS

a)
b)
c)
d)

O que você entende por criatividade?
Na sua opinião, uma pessoa nasce criativa ou se torna criativa? Por quê?
Você se acha criativo?
Com o passar do tempo, uma pessoa pode se tornar ainda mais
criativa? Como?
e) Você já usou a sua criatividade para resolver algum problema?
f) Neste momento de isolamento social, cite uma situação em que
você utilizou a sua criatividade com sucesso. Pode ser para os estudos ou
na sua convivência familiar.
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OBSTÁCULOS

Pense em pelo menos três obstáculos que você enfrentou ou vem
enfrentando com sua família, para estudar neste tempo de pandemia. Encontre uma
maneira de nos apresentar estes obstáculos e a saída que vocês encontraram para
superá-los.
Obs.: Estes obstáculos podem ser desde a falta de internet ou
celular/computador, o fato de morar longe, ficar uns dias com o pai outros com a
mãe, enfim são inúmeras as situações que cada família enfrenta e que muitas vezes
a escola nem imagina que acontece.
1º) Obstáculo

2º) Obstáculo

3º) Obstáculo

DESAFIOS

Desafio 1
Escolha um objeto qualquer, em sua casa,pode ser utensílio
doméstico, um brinquedo, uma ferramenta etc. E crie uma nova e
inusitada função para esse objeto.
Você deverá colocar sua experiência na gravação.
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Desafio 2

Sempre que paramos para pensar em algo, duvidamos,
questionamos, analisamos sua utilidade e não aceitamos passivamente,
esse processo pode gerar atitudes criativas. Pensando nisso, faremos a
seguinte atividade: Escolha três palavras, crie um novo nome para esta
palavra e justifique. Por exemplo:
Palavra

Novo nome

Arco-Íris

Anel Colorido

Justificativa
O reflexo das cores
circunferência da terra.

parecem contornar a

Dicas:

Capriche no desenvolvimento deste trabalho.
Realize todas as etapas seguindo a sequência, antes de iniciar a gravação.
Escreva o que pretende falar, em um papel e treine bastante antes de filmar.
Durante a gravação do vídeo, fale naturalmente sem ler, para demonstrar que
você está bem preparado e assim, será melhor avaliado.
Envolva os membros da sua família em sua produção, você verá como a
realização de seu trabalho será mais prazerosa.
FILMORA – este aplicativo pode ser baixado, gratuitamente, através do
Play Store e irá ajudá-lo na edição do seu vídeo.
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CANVA – é um aplicativo que serve para a criação de cartazes, também
apresenta versão gratuita e é de fácil manuseio.

PAPEL DA
DIREÇÃO

PAPEL DO
PROFESSOR
ORIENTADOR

Divulgação e motivação da realização do trabalho, através
dos grupos de Whatsapp.
Adquirir uma premiação para sortear entre os alunos
que estiverem acompanhando a live.
Divulgação e motivação da realização do trabalho, na
plataforma e nos grupos de whatsapp.
Receber, reunir e enviar para a direção os trabalhos
referentes à sua turma para que sejam compartilhado durante
a live.
Escolher um aluno de cada turma, para falar da sua
experiência ao realizar o trabalho.

Dia da culminância do projeto

Aluna:
Ellen –
9º C

Aluna:

Marcella
– 7º A
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Professor
de artes:
Maurício

Zampaulo
Performac e da música Maluco
Beleza de
Raul
Seixa
s

Aluna:
Taisa
Loiola 6º
A
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Aluno:
Pedro
Arthur 8º
A
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MODELO DE PLANO DE TRABALHO / METAS E RESULTADOS
(em virtude do Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020 e da
Portaria nº
61, de 23 de março de 2020)
UNIDADE : CENTRO EDUCACIONAL FERCAL
1) Definição dos indicadores objetivos para aferir resultados:
Atendimento aos servidores desta Unidade de Ensino, bem como manter contato
direto com a coordenação Regional de Ensino de Sobradinho, respondendo prontamente ao
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que for solicitado por meio de processos e demais documentos via SEI e e-mail. Continuidade
da prestação de contas da U. E, atendimento aos pais por e-mail e por outras redes sociais.

•
•

2) Definição e controle efetivo das metas estabelecidas:
Verificação diária dos processos no SEI atribuídos a esta unidade de ensino e aos emails
enviados pela SEEDF e/ou pela Coordenação Regional de Ensino;
Auxílio aos servidores desta unidade escolar neste período de isolamento social;
Acompanhar e dar continuidade a prestação de contas da Unidade Executora desta
instituição de ensino.
3) Descrição da forma de mensuração dos resultados da unidade:
Todas as atividades serão passíveis de verificação com base no relatório diário
de atividades executadas pelos servidores da unidade e encaminhado em processo individual.

•
•
•
•

4) Detalhamento e descrição das atividades a serem desempenhadas:
Acompanhamento contínuo da Proposta Pedagógica;
Garantir a transparência e regularidade da prestação de contas dos recursos repassados à
Unidade Escolar;
Garantir a qualificação das informações declaradas ao Censo Escolar;

•

Assegurar a qualidade das informações educacionais declaradas e atualizá-las continuamente,
por meio do sistema informatizado;
Garantir a prestação de informações quando solicitadas, pela Coordenação Regional de Ensino
e pelos órgãos próprios da SEEDF;
Coordenar o planejamento das ações pedagógicas;

•

Assessorar a execução dos recursos financeiros repassados a unidade escolar;

•

Acompanhar e prestar informações relativas à situação funcional dos servidores e funcionários
em exercício na unidade escolar;

•

Divulgar a legislação educacional vigente;

•

Atender às solicitações dos órgãos competentes da SEEDF no que se refere ao fornecimento
de informações relativas à unidade escolar, à vida escolar dos estudantes e dos profissionais
que atuam na U.E;
Preparar processos e elaborar relatórios a serem encaminhados aos órgãos próprios da SEEDF;
Manter atualizadas as informações no Sistema de Informação, documentação escolar.

•

•

5) quantitativo total de servidores da Unidade: Servidores efetivos e contratos temporário:48
Terceirizados: 19.
Total: 67
6) Quantitativo total de servidores que participarão do teletrabalho:
04
7) Quantitativo total de servidores cujas atividades não sejam compatíveis com o regime de
teletrabalho, que não sejam consideradas essenciais e suspensas pelo decreto:
Não há servidores nesta situação.
8) Descrição nominal dos servidores que atuarão no teletrabalho com suas respectivas
atividades a serem desenvolvidas:
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Cabe a Diretora desta Instituição de Ensino, Sandra Harumi Izaki Pinto matrícula e a
Vice-Diretora Josiane Paze Rech, matrícula 0202352-0
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Conhecer, cumprir e divulgar os princípios e as diretrizes da administração pública, a
legislação e as normas vigentes;
Liderar e executar políticas educacionais, na qualidade de mediador entre a Proposta
Pedagógica, o Currículo em Movimento da Educação Básica, as Diretrizes e as Orientações
Pedagógicas desta SEEDF;
Promover na medida do possível, a integração e a participação da comunidade escolar,
estabelecendo relações de cooperação que favoreçam a formação de redes de apoio e de
aprendizagem recíproca;
Fomentar a Gestão Democrática como forma de garantir o fortalecimento da unidade
escolar e a promoção dos direitos de aprendizagem dos estudantes;
Estimular a formação continuada por meio da Educação a Distância, para o aprimoramento
dos profissionais que atuam na unidade escolar por meio de ações pedagógicas que favoreçam
o seu desenvolvimento.
Atender a comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência;
Zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, das instalações,
dos equipamentos e dos materiais existentes na unidade escolar;
Atender aos pedidos de informações sobre processos pedagógicos e administrativos e demais
documentos relativos à Unidade escolar;
Conservar a merenda escolar e realizar a devolução dela sempre que se fizer necessário no
período da quarentena;
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento de atividades técnico-administrativas e
pedagógicas;
Instruir e acompanhar processos remetidos a esta Unidade Escolar;

•

Acompanhar e realizar o registro da frequência dos servidores desta unidade de ensino e suas
respectivas folhas de ponto;

•

Acompanhar o trabalho realizado pelos servidores terceirizados;

•

Manter os Educadores Sociais Voluntários informados da atuação situação bem como manter
a documentação relacionada a esse apoio em dia.
Conhecer, cumprir e divulgar a legislação educacional vigente, incorporando-as ao cotidiano
da Secretaria Escolar;
Assistir à Direção em serviços técnico-administrativos, especialmente, os referentes à vida
escolar dos estudantes da unidade escolar;

•
•
•

Planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da Secretaria Escolar;

•

Organizar e manter atualizados a escrituração escolar, as normas, as diretrizes, legislações e
demais documentos relativos à organização e ao funcionamento da unidade escolar;
Atender às solicitações dos órgãos competentes da SEEDF no que se refere ao fornecimento
de informações relativas à unidade escolar, à vida escolar dos estudantes e dos profissionais
que ali atuam;
Preparar processos e elaborar relatórios a serem encaminhados aos órgãos próprios da SEEDF;
Instruir processos sobre assuntos pertinentes às atividades da Secretaria Escolar;

•
•
•

Atender aos pedidos de informação sobre processos relativos à Secretaria Escolar
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•
•
•
•
•
•
•
•

Cabe ao Supervisor pedagógico desta Instituição; Adriana Matos Neres, matrícula:
2019671
*Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das ações pedagógicas,
*Conhecer, cumprir e divulgar os princípios e as diretrizes da administração pública, a
legislação e as normas vigentes, incorporando-as à prática gestora no cotidiano da gestão
escolar.
*Mediar a elaboração e correção da Proposta pedagógica,
*Acompanhar e avaliar a implementação da Proposta Pedagógica desta unidade
escolar,
*Divulgar e incentivar a participação dos professores em ações pedagógicas e de
formação continuada a distância promovida pela SEEDF e/ou outras instituições. *Atender
aos pedidos de informações sobre processos relativos ao pedagógico da unidade escolar e
demais documentos, juntamente com a chefia imediata. Cabe ao Supervisor Administrativo
desta Instituição, Sandra de Oliveira Costa da Silva, matricula 0225580-4
Elaboração de declarações e documentos em geral,
Atendimento as demandas dos processos de forma eficaz,
Execução de folhas de ponto,
Relatório de terceirizados e demais servidores,
Resposta via SEI, SIGEP,
Reuniões,
Estoque de merenda,
Auxiliar os servidores desta Unidade escolar quanto ao recadastramento de servidores ativos
do GDF.
9) Descrição nominal dos servidores cujas atividades não sejam compatíveis como regime de
teletrabalho, que não sejam consideradas essenciais e suspensas pelo decreto, com as
respectivas justificativas;
* Servidor Hugo Fonseca de Souza , matrícula 0225506-5, secretario escolar desta
Instituição de Ensino, sendo que o mesmo se encontra de férias neste mês de abril. No período
de 01/04/2020 a 30/04/2020.
10) Descrição das metas a serem alcançadas:
Dar continuidade ao trabalho que estava sendo desenvolvido na escola,
cumprindo datas e envio de documentos quando solicitado. Auxílio aos servidores da unidade
quanto sua vida profissional, documentos, processos etc. Continuidade da organização da
Proposta Pedagógica, seus projetos e atividades. Atender prontamente a todos os pedidos de
informação da unidade escolar pela Coordenação Regional de Ensino e pela SEEDF.
11) Descrição dos resultados e Benefícios esperados para a Unidade:
* Redução de carga de processos remetidos à Unidade escolar e gerados por esta Instituição,
*Ampliação da qualidade do trabalho executado,
* Redução do contato fìsico entre as pessoas devido à situação por conta da
Pandemia provocada pela COVID -19,
*Aumento na responsabilidade e confiança entre membros da equipe gestora, *Ampliação
de informações aos servidores sobre todos os procedimentos internos a serem adotadas na execução
de cada tarefa.
Responsável pelo planejamento, coordenação e controle da execução do teletrabalho
em sua área de competência.
Assinatura da chefia imediata.
Validação:
( ) Em restituição à área para ajustes.
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Justificativa:
( ) Pela Validação . Encaminha-se para conhecimento da subsecretaria de Gestão de
Pessoas.
Assinatura do Dirigente da Subsecretaria ou CRE.

Anexo 4
Secretaria de Estado de Educação
CRE Sobradinho
CED Fercal
Projeto: Aquaponia na escola – Uma ferramenta didática no ensino de Ciências da Natureza

Prof. Me. Luiz Otávio Guimarães C. Rosa – Biologia
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Matrícula 211326-0

Resumo
A aquaponia é um processo de produção de alimentos onde se associam duas outras técnicas, a
aquicultura e a hidroponia. Em muitos países, essa técnica já é bastante difundida e está sendo utilizada
como ferramenta didática para o ensino de diversas disciplinas, entre elas, a Biologia. O presente trabalho
tem como objetivo trabalhar com um projeto utilizando essa técnica na escola, como ferramenta didática
para o ensino de Biologia. Também, objetivará utilizar essa técnica poderá contribuindo com o trabalho
interdisciplinar para os alunos de Ensino Médio noturno. Espera-se que a utilização da aquaponia enquanto
recurso didático contribua no letramento científico dos alunos, bem como na contextualização de conteúdos
de ciências da natureza.
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1. Introdução
A aquaponia é uma técnica de produção de alimentos, onde duas outas técnicas são
utilizadas: a hidroponia e a aquicultura. A hidroponia é o processo de cultivo de plantas sem
solo, diretamente na água com nutrientes. Já a aquicultura abrange todos os sistemas de
produção de proteína oriundos de cultivo de seres vivos, animais ou vegetais, que possuam total
ou parcialmente seu desenvolvimento em ambiente aquático (QUEIROZ et al., 2017; INOUE,
et al., 2018).
Nos últimos anos, o uso da aquaponia em sala de aula tem ganhado popularidade em
diversos níveis de ensino (WARDLOW, 2002; HART et al.,2013). Assim, apresenta caráter
interdisciplinar, pois para sua implantação, são necessários conhecimentos em diversas
disciplinas, como: biologia; física e química. Portanto, verifica-se a necessidade de fazer mais
e melhor o uso da aquaponia no aprendizado dos conteúdos do ensino médio.
A aquaponia se constitui uma alternativa ao modelo de produção tradicional de
alimentos, pois não utiliza o solo-. Para isso é montado um sistema onde os resíduos produzidos
pelos peixes servirão de alimento para as plantas e, consequentemente, é retirado o excesso de
nutrientes que pode comprometer a qualidade da água (CARNEIRO et al., 2015; LIMA et al.,
2015). É importante destacar que nesse sistema, a água fica sempre em um processo de
recirculação, economizando água para a produção de alimentos. Por todos esses benefícios
ambientais, tem sido bastante difundida nos países desenvolvidos como modelo de produção de
alimentos tendo em vista a sustentabilidade (CARNEIRO et al., 2015).

Figura 1. Processos básicos que ocorrem em um sistema aquapônico.
A utilização de sistemas de aquaponia em sala de aula tem sido referido em trabalhos
acadêmicos. Em um estudo realizado por Wardlow et al. (2002), os professores receberam
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unidades de aquaponia e atividades a serem desenvolvidas em sala de aula sem custos. Como
resultado, os professores tiveram uma percepção extremamente positiva em vários aspectos do
projeto de aquaponia e também concordaram em sugerir a unidade de aquaponia aos colegas.
Hart et al. (2013) fez uma avaliação sobre o uso da aquaponia em sala de aula. A maior parte
dos participantes escolheu por flexibilidade, conceitos alimentares, diversão, aprender fazendo
(hands on learning), entre outros motivos.
No Brasil, a UDESC em parceria com o CNPq-Vale realiza pesquisas com essa técnica
desde 2013. Um dos resultados foi a implementação de unidades demonstrativas em escolas
públicas da região. Nesse espaço, os professores das disciplinas de ciências da natureza –
biologia, física e química - realizavam aulas práticas. Segundo seus relatos, as crianças
demonstravam cada vez mais interesse nos diversos assuntos abordados e apresentavam maior
facilidade de aprendizado (EMERENCIANO, 2018).
Souza (2018) realizou em sua tese de mestrado um projeto em uma escola pública do
Município de Itacoatiara – AM, onde utilizou de um sistema aquapônico na formação de
professores de ciências. De acordo com o autor o sistema na escola despertou curiosidade nos
envolvidos na pesquisa, uma vez outros projetos já haviam sido realizados, tais como hortas,
compostagem e reutilização de produtos recicláveis, com pouco sucesso.
É importante destacar que em sala de aula, os conteúdos de biologia são tratados com
pouca ou sem nenhuma prática. É comum ver escolas sem laboratórios, com pouquíssimas aulas
práticas em seu cotidiano. Essas aulas desmotivam o aluno causando desmotivação e
desinteresse pela ciência, em particular a biologia. Os alunos muitas vezes acham que estudar
biologia se resume apensas a decorar nomes “esquisitos” e distantes da realidade.
Vários autores relatam a importância das aulas práticas no ensino de ciências (Hoffstein
& Lunetta, 2003). Entretanto, mesmo nas escolas em que é possível ter um laboratório, muitas
das práticas se resumem a práticas do tipo livros de receitas, onde o aluno segue um protocolo
rígido, e o professor dirige a prática indicando como fazer. Ao fim dessas aulas, os resultados
obtidos são interpretados pelo professor. De acordo com Gil-Perez (1999), essas práticas
automatizadas levam a uma percepção empobrecida da atividade científica.
Os problemas para implementação de um sistema experimental na escola passam desde
a falta de recursos, classes superlotadas, falta de planejamento didático, entre outros. Sobre esse
aspecto Hoffstein & Lunetta (2003) propõem que a atividade em laboratório tem um potencial
especial, assim como as mídias, para o ensino e pode promover importantes resultados para os
estudantes.
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No Distrito Federal, o currículo em movimento do Ensino Médio apresenta a
sustentabilidade como um dos seus eixos transversais, sendo que a agricultura sustentável é um
dos componentes curriculares do 1º ano. Dessa forma, a aquaponia pode ser viável para discutir
tanto a sustentabilidade, quanto a agricultura sustentável em sala de aula. Não obstante a isso
pretendese trabalhar conteúdos de biologia na prática, onde os alunos serão estimulados a
pesquisarem, coletarem dados, fazerem interferências no sistema, buscando melhorar seus
conhecimentos.
Portanto, o presente trabalho visa utilizar um sistema de aquaponia em uma escola no
ensino de Biologia - CEF Fercal - buscando integrar conteúdos de sala de aula com as práticas
de aquaponia. Ressalta-se que o colégio é de ensino médio regular e funciona no turno noturno,
com diversas faixas etárias para a série em questão. Também visa desenvolver um sistema de
baixo custo, portátil, para que seja utilizado em feira de ciências, a fim de divulgar essa prática
no ambiente escolar, de forma que possa ser utilizada por outras escolas.

2. Objetivos
2.1. Objetivo geral
Desenvolver novas ações pedagógicas com o uso da aquaponia, bem como avaliar seu uso
no ensino de biologia no ensino médio.
2.2. Objetivos específicos
- Utilizar o sistema de aquaponia escolar nas aulas de biologia e de disciplinas afins;
- Elaborar sequências didáticas com aulas práticas com o uso da aquaponia para os alunos de
Ensino Médio;
- Avaliar o impacto do uso da técnica como facilitadora do processo de ensino aprendizagem dos
alunos;
- Promover ambientes extra classe como espaços importantes para socialização, formação do
conhecimento e troca de experiências entre os alunos;
- Contextualizar o conhecimento nas áreas de ciências da natureza;

3. Metodologia
Foi desenvolvido um pequeno sistema de aquaponia para que os alunos possam
participar e se envolver com o tema, bem como executar os planos de aula e avaliar a utilização
no processo de ensino aprendizagem de conteúdos em Biologia (Figura 1).
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A escola disponibilizou um espaço que recebeu o sistema (Figura 2). Com esse intuito, o tema
será inserido no Projeto Político Pedagógico da unidade escolar, a fim de buscar o apoio dessa
comunidade, bem como de recursos que viabilizem as ações específicas do projeto.
A fim de utilizar o sistema aquapônico nas aulas, foram produzidos 2 sequências
didáticas (Tabelas 1 e 2) com planos de aula com ações pedagógicas envolvendo os alunos e os
conteúdos previamente selecionados nos documentos oficiais que norteiam a aprendizagem
nessa modalidade no Distrito Federal. Ressalta-se que o projeto buscará proporcionar atividades
práticas onde os alunos poderão pôr a “mão na massa” e serem protagonistas no seu processo
de aprendizagem de acordo com a metodologia investigativa

Sobre as aulas, serão executadas práticas envolvendo o conteúdo de Biologia do Ensino
Médio e pertinentes ao tema. Os seguintes conteúdos serão contemplados:
•

Água – características (solubilidade, tensão superficial, calor específico).

•

Soluções: PH e tampões.

•

Características gerais dos peixes – respiração, regulação térmica, morfologia e fisiologia
e reprodução;

•

Características gerais das plantas (angiospermas), nutrição das plantas (macro e
micronutrientes), fotossíntese, importância ecológica e econômica das plantas;

•

Fluxo de matéria e energia - Cadeias alimentares e Teias alimentares;

•

Ciclos biogeoquímicos – Ciclo da água e do Nitrogênio;
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•

Ação antrópica sobre o ambiente na perspectiva da sustentabilidade;

Agricultura

sustentável.
Ressalta-se que juntamente com esse protótipo, haverá um manual para sua
implementação e os planos de aula disponibilizados facilitando o trabalho pedagógico.
Figura 1. Protótipo de sistema de aquaponia escolar a ser montado na escola. Nesse
protótipo, a caixa d’água funciona como tanque dos peixes, duas bombonas fazem a decantação
dos resíduos de fundo do tanque, enquanto os coxos servirão de cama de cultivo para o
desenvolvimento de espécies vegetais.

Figura 2. Sistema de aquaponia em montagem na escola (Detalhes da cama de culltivo
e tanque de peixes – caixa d’água.
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Tabela 1. Cronograma para a sequência didática para o 1º ano do Ensino
Médio
Aula
Aula 1. O uso da água.
Apresentação do sistema de
aquaponia

Aulas 2 e 3. Aula

Atividades Propostas
Leitura de Texto
Didático;
Discussão em sala de
aula sobre os usos da
água;
Apresentação
do
sistema de aquaponia
aos alunos.
Aulas 5 e 6.

Materiais
Texto didático;
Sistema de aquaponia em funcionamento;
Quadro branco;
Pinceis para quadro branco.

Avaliação
Participação nas leituras e na discussão em sala de
aula

prévios dos alunos; Problematização;

prática sobre propriedades da

Ciclo do Nitrogênio,

Medição do pH;

água

aula teórica e prática

Medição do KH; Análise dos resultados; Discussão;

Organizaçã

Conclusão. Apresentação de slides em sala de aula; Esclarecimento de dúvidas; Medição dos

o da turma em

parâmetros da água(temperatura, pH, amônia, nitrito e Protocolos dos experimentos; Participação nas

grupos; Leitura e

atividades em grupo e nas Água, areia, corante de alimentos, copos de discussões da aula.

explicação dos
Aula 4. Definição e

protocolos de

Medição do pH no

experimentos;

sistema de aquaponia ,

Realização dos

Abordagem Investigativa

experimentos;

plástico, balões de festa,
purpurina, detergente, 2 copos de água
(vidro) e flor branca (cravo).

Discussão dos

Datashow, notebook,

resultados.

Sistema de aquaponia;

aula.

Verificação dos

Kit de medição de pH;

Elaboração de relatório sobre a aula por grupo.

conhecimentos

Participação e interação dos alunos nas discussões da

Quadro branco e pincéis.
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Data show, notebook;

Sistem

Participação e interação dos

a de aquaponia;

alunos nas discussões da
Texto didático;

T
aula.

e

rmômetro para água, kits para medição do pH,
amônia, nitritos e nitratos na água.

Tabela 2. Cronograma para a sequência didática para o 1º ano do Ensino
Médio
Aula

Atividades Propostas

Aula 1. Reino Monera, ega e explicação do

Materiais
e discussão. protocolo experimental; Coleta de bactérias;

aula prática experimental –

Aula 2. Biologia de peixes – aula dialogada.

coleta e cultivo de bactérias

Aguardar os resultados.

Apresentação oral;

Avaliação

Data show,Apresentação oral sobre Datashow, notebook, livro didático, quadro branco e

Participação e interação dos alunos nas discussões da aula.

slides com pequena
apresentação Power Point;
Elaboração de relatório da aula
prática. O relatório deverá
Divisão da turma em Sistema de
aquaponia;

conter: uma

introdução breve sobre o Reino
Monera,
grupos; Copos de plástico com
tampa, ágar, cotonetes.
descrição da metodologia
utilizada, anotação dos
resultados
E
n
t
r
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as principais
pincel. Trabalho individual
sobre os peixes (tabela sobre
diferenças características dos
peixes

entre condrictes e

osteíctes). e sua fisiologia;
Esclarecer dúvidas de alunos.

Aula 3. Aula prática –
Dividir os alunos em
Sistema de aquaponia, alguns exemplares jovens de Tilápia Participação e interação no momento da aula.
Aclimatação de peixes no grupos; no Nilo. sistema de aquaponia. Entrega,
leitura e
explicação dos
protocolos; Entrega dos
sacos plásticos com os
peixes a serem
introduzidos no sistema
de aquaponia;
Discussão durante a aula.
Aula 4. Medição do
Leitura de texto didático; Sistema de aquaponia, testes de oxigênio dissolvido, Oxigênio
Tarefa extraclasse apresentar um relatório em dupla sobre a
prática, os resultados obtidos e a discussão feita em sala de
dissolvido na
Divisão da turma em
termômetro de aquário, texto didático.
aula.
água – aula prática com
grupos;
abordagem investigativa. Entrega e explicação do protocolo
experimental; Análise e
discussão dos
resultados
Aulas 5 e 6. Fotossíntese Análise dos
Data show, pincéis de quadro branco, vidros de maionese, – Abordagem Participação e interação no momento da aula; Anotações
investigativa conhecimentos prévios e bicarbonato de sódio e mudas de Elodea sp.
feitas no caderno e apresentação oral dos resultados.
problematização; Entrega
do protocolo
experimental e materiais;
Análise dos resultados;
Apresentação dos resultados;
Discussão, turma em círculo;
Elaboração de relatório
Aula 7. Métodos de plantio Dividir os alunos em Sistema de aquaponia, estacas de manjericão, mudas de
Participação e interação no momento da aula; Produção do –
aula prática
grupos; manjericão previamente preparadas em solução aquosa com relatório em grupo.
Distribuição dos materiais raízes e texto didático.
aos alunos;

Aula 8. Fertilização do do texto didático; Plantio de
sistema de aquaponia. Aula
com abordagem investigativa.
L
e
i

mudas de manjericão
Leitura de texto, análise Computador com internet, sistema de aquaponia, cascas de Participação e interação no momento da aula;
Produção do dos conhecimentos
Problematização.
Divisão dos alunos em

t

grupo;

u

Discussão;

r

Elaboração de relatório

a

(tarefa extra classe)

ovo, restos de carvão.

relatório em grupo. prévios;

4. Avaliação
O projeto foi discutido com a Direção da escola (CED Fercal), bem como com a coordenação
pedagógica. Posteriormente, foi submetido à apreciação e foi incluído como subprojeto específico
no Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino. Esse procedimento foi importante para
viabilização de um espaço adequado na escola para a implantação do sistema de aquaponia, bem
como o desenvolvimento das ações pedagógicas.
A avaliação do projeto se dará no decorrer das aulas das sequências didáticas conforme o
cronograma. Ressalta-se que previlegiou-se a avaliação formativa, ou seja, ao longo do processo de
aprendizagem uma vez que a abordagem investigativa de ensino foi utilizada em algumas das aulas
planejadas.

.
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As mudanças ambientais globais, dentre elas as mudanças climáticas, são uma urgência
global, mas que não são tratadas como tal nos diferentes setores de nossa sociedade, dentre eles, o
escolar. Inúmeros problemas associados ao uso dos territórios naturais e antropogênicos tem como
consequência o agravamento dessas questões ambientais. Além disso, esses problemas trazem
impacto direto na qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, áreas urbanas próximas a áreas de
mineração apresentam taxas elevadas de materiais particulados presentes no ar, representando uma
queda da qualidade do ar, que pode estar diretamente relacionada a uma maior taxa de incidência
de doenças respiratórias na população daquele território.
A educação pode ser vista como um processo social pautado principalmente na troca de
conhecimentos e experiências, muitas vezes, enfocado na capacitação ou formação de um cidadão.
O processo de ensino-aprendizagem que contextualiza os territórios vivenciados pelos estudantes,
bem como docentes e demais profissionais envolvidos neste processo, tem um potencial de tornar
a escola um território de transformação, além de ensino-aprendizagem. Os conteúdos formativos
dos currículos educacionais, independente de área, nos fornecem ferramentas, estratégias e
metodologias de investigação e entendimento do mundo. Logo, temos os territórios dos alunos e
alunas como um laboratório para o emprego destes conhecimentos.
Embora a grandeza dos fenômenos e catástrofes naturais que acontecem ultrapassem nossa
noção de dimensões e escalas, podemos considerar que a humanidade é um dos principais agentes
de transformação do mundo natural. É urgente a sensibilização em relação às consequências que
vamos enfrentar devido às nossas ações em relação ao meio ambiente. Essa sensibilização nos
permite entender os problemas que enfrentamos e quais soluções podemos desenvolver para nos
adaptarmos ou sanar alguns desses problemas.
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A Fercal está situada na área vermelha, vizinha a Sobradinho, no norte do DF e abriga em
seu território duas fábricas de cimento. Essa atividade garante que a RA seja uma das maiores
arrecadadoras de impostos do Distrito Federal. Além disso, é um dos setores econômicos
responsáveis por empregar boa parte da população deste território, ficando apenas atrás do setor de
serviços.
Neste contexto, a Escola tem papel fundamental de formar cidadãos alertas quanto a
urgência de um novo estilo de vida humano, mais sustentável, como alternativa ao estilo de vida
nocivo que vivemos; tem o papel de contextualizar a importância das ações locais num âmbito
global - pensar globalmente, agir localmente; pode estimular nos estudantes (e comunidade escolar)
o espírito crítico e investigativo, utilizando-se da ciência como uma ferramenta de entendimento e
solução de problemas nos territórios; e de promover a valorização territorial como uma ferramenta
de libertação ante ao que é imposto por outras ordens sociais, ou seja, despertar o sentimento de
cuidado por aquilo que valorizamos, do que temos e vivenciamos, num intuito de melhoria da
qualidade de vida dos que vivenciam um território.
Entretanto, todos esses benefícios trazidos por essa atividade econômica não representam
um retorno em melhoria da qualidade de vida no território. Em contraste a essa riqueza econômica,
parece haver um descaso ou ausência do poder público no território. A Fercal é uma das RA’s de
maior vulnerabilidade ambiental do DF, com ocupações urbanas pelo território acontecendo de
maneira desordenada, sem saneamento básico e boa parte em regiões de riscos ambientais, como
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desmoronamento e alagamento, bem como é a RA que apresenta os piores índices de qualidade do
ar.

Fica o questionamento: onde está o retorno das atividades econômicas desenvolvidas no
território? Para quem chega esse lucro, já que não aos trabalhadores que trabalham e vivem no seu
território, que geram riqueza com seu trabalho, mas vivenciam as mazelas deste tipo de atividade
econômica?
O território de desenvolvimento deste projeto, a Fercal (RA XXI do DF), tem como
principal atividade econômica uma atividade extrativista destrutiva, a mineração, que acontece
numa área de grande interesse para conservação do Cerrado.
Nesse contexto, uma escola que coloque em prática seu modelo de gestão democrática em
seu território, pode ser fonte de inspiração para ampliação dessas práticas. Levando a ideia de
gestão comunitária para além das decisões escolares. Uma comunidade escolar que participa das
ações e tomadas decisões de sua escola, atua de maneira comunitária, garantindo que o processo de
ensino e aprendizagem das novas gerações não se restrinja aos muros da escola.
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Além disso, essa comunidade escolar unida pode se mobilizar social e politicamente em
prol da melhoria da qualidade de vida de seu território. Cobrando a presença do poder público,
fiscalizando a atividade mineradora, cobrando retorno das riquezas extraídas ou produzidas na
forma de ações de melhoria da infraestrutura, de redução dos impactos ambientais causados pela
atividade.

A região é composta por 14 comunidades ao todo, sendo elas: Rua do Mato, Engenho Velho,
Bananal, Alto Bela Vista, Expansão Alto Bela Vista,
Fercal I, Boa Vista, Catingueiro, Córrego do Ouro, Ribeirão, Fercal II, Loberal, Queima
Lençol e PA Contagem. Cada uma possui suas particularidades, como exemplificou Priscila do
Carmo. É comum existirem apelidos dentro da comunidade como forma de caracterizar o local,
devido ao fato de não existir um endereçamento oficial.

E promovendo ações socioculturais que valorizem esse tipo de patrimônio do território.
Uma educação pautada num modelo de gestão comunitária favorece uma consolidação da
comunidade que vivencia e valoriza um território, que toma decisões e promove ações em conjunto,
por uma causa comum, e que entende a particularidade desse território e importância que ele tem
em escalas superiores.
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Objetivo Geral
Melhoria gradativa na qualidade de vida da população da Fercal, utilizando a escola como
instrumento polarizador e indutor.
Objetivos Específicos

• Capacitação da escola e comunidade para percepção territorial e ambiental;
• Valorização do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico, Ambiental e Social da
comunidade e região, acolhendo e implementando as atividades de suporte a estes
patrimônios.

• Inserção de práticas sustentáveis e permaculturais na escola, envolvendo corpo
docente e discente e demais atores.

Rabelo II - Ocupações em áreas de alta declividade
Contextualização
Os primeiros registros de ocupação na Fercal são de 1957. A fábrica de cimento foi
autorizada a se instalar em 1961, e com os anos, novas minas foram sendo abertas na região. Por
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ser uma cidade operária, ela é caracterizada, principalmente, pelas fábricas de cimento e pela
agricultura familiar. A maior parte da população se concentra na comunidade do Engenho Velho.
A região é composta por 14 comunidades: Rua do Mato, Engenho Velho, Bananal, Alto Bela Vista,
Expansão Alto Bela Vista,
Fercal I, Boa Vista, Catingueiro, Córrego do ouro, Ribeirão, Fercal II, Loberal, Queima
Lençol e PA Contagem. Cada uma possui suas particularidades na forma de ocupação do território.
É comum existir apelidos dentro da comunidade como forma de caracterizar o local, devido
ao fato de não existir um endereçamento oficial.

Área Rural da Fercal
A Fercal por ser uma área rural, com uma ocupação diluída no território, padece de muitos
problemas de acessibilidade.
O Sistema de Transporte Público é extremamente precário e não funciona aos sábados,
domingos e feriados, a rede de telefonia fixa é reduzida à área central e funciona de forma precária.
A cobertura de sinal de telefone celular é restrita à algumas Companhias (Vivo e Claro em
alguns locais e Claro em outros). A maior parte do território é desprovida de sinal de internet. Os
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pontos de encontro e possibilidades de interação social acabam se resumindo a botecos/vendas,
igrejas/templos, e, no caso dos adolescentes em idade escolar, a escola acaba sendo um ponto de
contato e uma oportunidade para convívio social.
A mobilidade é muito reduzida é feita predominantemente a pé, seguida de bicicleta,
cavalo/charrete, sendo a utilização de motos e carros muito reduzida. Essa dificuldade de
mobilidade do território é percebida na rotina escolar, onde cerca de 50% do público atendido pelas
escolas públicas dependem do transporte escolar (ônibus), e cerca de 30% deste público, leva cerca
de 30 minutos para chegar à escola.
A escola onde pretendemos desenvolver este projeto é o Centro Educacional Fercal,
localizada no núcleo urbano Fercal Leste. A escola é a única da Rede Pública de Ensino da RA que
oferece turmas de Ensino Fundamental e Médio.

UE : Centro Educacional FERCAL
A escola oferece 6 turmas por turno, sendo Ensino Fundamental, nos períodos Matutino e
Vespertino, e Ensino Médio no Noturno. Dados do prof.° Olavo Thadeu mostram que dos alunos
frequentes no Ensino Médio Noturno, cerca de 20% estavam trabalhando e a maioria em empregos
informais, sem registro em carteira. Rapazes trabalham predominantemente na construção civil
(auxiliar de pedreiro), lava-jato, oficinas mecânicas e lojas de som automotivo. Curiosamente, é
100

muito discreto o quantitativo de empregados, ou ocupados em atividades agrícolas. As moças
ocupadas predominantemente em serviços domésticos, como babás ou auxiliar de serviços.
A oferta de emprego tem nas fábricas de cimento o maior número e o comércio local,
bastante reduzido. Aqueles que se aventuram a trabalhar fora da Fercal ficam reféns do transporte,
com jornadas estendidas, devido a limitação de horário e tempo consumido no transporte coletivo.
Esta é uma das causas mais comuns no motivo que leva à evasão escolar.
Esses dados de evasão escolar se aproximam do que o que foi declarado pela população na
última Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (2018), onde cerca de 30% das pessoas em
idade escolar (424 anos) responderam que frequentaram escolas públicas mas abandonaram, e 62%
declara frequentar escolas públicas.
Justificativa
A partir de um enfoque humanitário, holístico, democrático e participativo, o presente
Planejamento Pedagógico aborda aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais da Região
Administrativa da Fercal, a qual apresenta população com alto nível de evasão escolar, reduzido
grau de instrução, que sofre com as mudanças ambientais causadas pela atividade mineradora,
impactando na saúde dos moradores, principalmente com alto índice de doenças respiratórias.
Na expectativa de capacitar a população em sua própria defesa e com isso diminuir a evasão
escolar e respaldados em documentos oficiais como a portaria 428 de 4 de outubro de 2017 a qual
diz:
“Art. 1o Instituir, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SEEDF), a Política de Educação Ambiental Formal, a ser observada pelo Sistema de
Ensino e suas instituições, com o objetivo de orientar o desenvolvimento de ações
articuladas.
Parágrafo único. A Educação Ambiental Formal, prevista no Currículo da Educação
Básica da Secretaria de Estado de Educação, engloba práticas políticopedagógicas
transformadoras e emancipatórias capazes de promover a ética global e a cidadania
socioambiental.”
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Verificamos a necessidade de analisar o impacto que as mudanças ambientais exercem na
região e como essa estrutura social e cultural se estabelece e se comporta na rotina local. Nesta
análise, ficou perceptível a necessidade de intervenção nessa comunidade, sincronizados às
políticas de Educação Ambiental, que está apoiada em documentos oficiais como o Plano Distrital
de Educação Ambiental, a Política Nacional de Educação Ambiental, amparados pelo Currículo em
Movimento e os Eixos Transversais a serem trabalhados, além da portaria 428 de 4 de outubro de
2017. Tornando a inserção da gestão comunitária imprescindível ao amplo acesso a essas
informações, utilizaremos a escola e o universo da comunidade escolar, como instrumento
polarizador e indutor na busca da inserção de práticas sustentáveis e permaculturais, com ações que
enfoquem os aspectos ambientais, sociais, patrimoniais, histórico-culturais e artísticos, preservando
a região e a saúde da sua população.
Atividades Previstas
As atividades que serão desenvolvidas foram divididas em blocos de acordo com os
objetivos específicos que pretendemos alcançar. O primeiro bloco de atividades, intitulado de:
Bloco 1. Conhecendo e entendendo o território, tem como objetivo desenvolver habilidades
de observação e percepção do território, num intuito de despertar o olhar e sensibilização para os
aspectos do território que o aluno ou aluna não apropriam, não valorizam.
Dentre s atividades previstas, podemos citar:

• Contação de histórias e relatos de experiências vividas do território Atividades desse tipo
podem ser associadas há valores civilizatórios de nosso país, como a circularidade e
oralidade, num intuito de fortalecer os laços afetivos/sociais do grupo/comunidade escolar.

• Além disso, a contação de histórias permite um retrato do território sob a ótica de quem
vivencia ele, ou seja, um campo aberto para compartilhamento de experiências e emoções,
de encontros e afinidade. Esse tipo de atividade pode ser desenvolvida com a participação
da comunidade, por meio de um evento em dia não letivo, com apresentações culturais e
artísticas de pessoas das comunidades que compõem o território.

• Trabalhar conhecimentos/conteúdos científicos e técnicos que permitam o entendimento do
território. Por exemplo, o/a professor/a de Biologia pode trabalhar a percepção ambiental
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do território, através de incursões de campo. Atividades que permitam um entendimento e
valorização da importância da Biodiversidade do Cerrado no território de estudo.

• Em que níveis podemos observar as mudanças ambientais locais que acontecem em nosso
território? Qual sua importância em contextos globais.
O Bloco 2. Valorizando e problematizando o território, busca desenvolver atividades que
olhem para o território com um enfoque crítico, atividades que promovam a valorização do
território e aspectos deste, bem como sua problematização, em busca de soluções que levem à
melhoria da qualidade de vida. Dentre as atividades a serem desenvolvidas, podemos citar:

• Visitas às fábricas e minas de calcário com objetivo de explorar e perceber o contexto
ambiental e econômico do território.

Vista a partir da Rabelo II, tendo ao fundo as fábricas de cimento.

• Problematizar as questões ambientais, sanitárias, econômicas e sociais associadas a essa
atividade econômica tão importante para o território. Uma visita guiada à fábrica, de
maneira interdisciplinar, permite o desenvolvimento de diversas atividades.
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• Por exemplo, o professor de Biologia pode falar dos impactos ambientais trazidos pela
atividade extrativista mineradora, ou mesmo explorar aspectos ecológicos do bioma
Cerrado nas áreas de reserva da mineradora.

• Já professores/as de química e física podem explorar os processos e etapas da exploração
mineral e das transformações que esses produtos sofrem.

• Explorar o histórico social e cultural do território por meio de atividades que tragam a
comunidade para escola. Boa parte dos pioneiros da Fercal ainda moram no território.
Trazê-los para a Escola é uma forma de difundir e preservar o patrimônio histórico do
território, além de possibilitar o trabalho de outros valores civilizatórios, como a
ancestralidade.
O Bloco 3, por fim, o de gestão comunitária do território, busca promover a inserção das
práticas, técnicas e conteúdos desenvolvidos ao longo do decorrer do projeto para promover a
melhoria da qualidade de vida do território. Ou seja, atividades de resolução de problemas,
intervenções e ações locais pautadas, mobilização social-política estudantil e comunitária, etc. Este
tipo de atividade poderia estar conciliado aos momentos de tomada de decisões da comunidade
escolar, como reunião de familiares, eventos de promoção cultural, conselhos escolares e decisões
do Projeto PolíticoPedagógico da escola. Momentos onde seja possível trabalhar/efetivar a gestão
democrática (comunitária) da escola, e expandir isso para outros setores do território e suas
comunidades.
Análise de riscos e Estratégias de Adaptação
Para o ano de 2021 o maior risco a ser contornado/protegido está relacionado a continuidade
da Pandemia e ao estado de calamidade na saúde do Brasil, em especial o DF. Isso manteria o aspecto
remoto, ou híbrido, do ensino em 2021. Muitas ferramentas e estratégias utilizadas em 2020 podem
ser reaproveitadas para adequar o desenvolvimento do projeto:
Como a utilização de plataformas online para publicação de material de estudo e ferramentas
de videoconferência para os momentos de discussão e trocas, bem como a utilização de recursos
audiovisuais, como alternativas às experiências vivenciadas nos locais. Haverá prejuízos
principalmente na estrutura dos momentos de trocas sociais experiências e aprendizados. Também
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seria necessária a adequação do território a ser explorado pelo aluno, sempre a fim de garantir as
medidas sanitárias necessárias para o enfrentamento da pandemia.

Resultados Esperados

Dentre os resultados esperados com a implantação deste projeto estão:

• Consolidação de um Planejamento Pedagógico pautado na Educação Ambiental,
tendo as mudanças ambientais globais com tema gerador principal, que se faz
urgente;

• Aproximação da escola e comunidade(s) do território;
• Efetivação da gestão escolar democrática; servindo de base para criação de
movimentos estudantis e sociais de gestão comunitária do território;

• Adoção de hábitos e práticas sustentáveis no ambiente escolar e na vida dos
estudantes e demais agentes e atores da comunidade escolar.
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