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APRESENTAÇÃO
O Projeto Político Pedagógico - PPP é compreendido como processo de
ação participativo que envolve todos os segmentos da comunidade escolar em
sua construção, interagindo politicamente, em função das necessidades,
interesses e objetivos comuns, o qual visa à construção do saber e à plena
formação do indivíduo. Segundo Veiga (2002, p. 13) o projeto políticopedagógico
É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um
compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto
pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar
intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os
interesses reais e coletivos da população majoritária. É político
no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um
tipo de sociedade. (...) Na dimensão pedagógica reside a
possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é
a
formação
do
cidadão
participativo,
responsável,
compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de
definir as ações educativas e as características necessárias às
escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade.

Nesse sentido, o CED INCRA 09 promoveu ampla participação coletiva
dos profissionais da educação, estudantes e demais membros da comunidade
escolar no processo de elaboração deste documento, seja de forma direta ou
indireta. Todas as atividades desempenhadas pelo grupo nesse projeto passam
pelo anseio de atender às demandas, necessidades e expectativas dos
envolvidos, mormente os estudantes e a comunidade local, que são a própria
razão de existência da escola.
Os trabalhos tiveram início em março de 2021 e foram organizados em
etapas e grupos de trabalho – GT, totalizando seis grupos. Todos os grupos
foram constituídos por integrantes dos diferentes turnos e segmentos a fim de
proporcionar um trabalho integrado e representativo da escola como um todo. A
primeira etapa consistiu no estudo dos referenciais teóricos pertinentes à tarefa
a ser executa – conceito e função de projeto político-pedagógico, e diretrizes da
educação do campo. Nessa etapa cada GT recebeu um tópico para estudar e
apresentar para o grupo geral, oportunidade em que houve diálogo e apropriação
do todo pelo grupo geral. Tendo em vista o contexto da pandemia de Covid-19 e
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trabalho remoto, as reuniões ocorreram por meio de plataformas virtuais como o
Google Meet e grupos de WhatsApp, tanto para os encontros do grande grupo
como para as reuniões dos GT. As discussões do grupo total foram realizadas
em coordenações coletivas e em alguns sábados letivos.
A participação dos estudantes foi promovida por meio de discussões nas
turmas, mediadas pela orientadora educacional, em que se buscou levantar
interesses, necessidades e percepções dos estudantes acerca da escola. Além
disso, os representantes de turma assumiram um importante papel de
representação da voz discente coletiva no tocante às reivindicações desse
segmento.
Finalmente, foram disponibilizados questionários por meio do Google
Forms a fim de melhor conhecer o perfil socioeconômico, os interesses e
necessidades pedagógicas da comunidade, inclusive para a definição dos
projetos a serem trabalhados de acordo com as necessidades e potencialidades
da escola. Esses instrumentos permitiram conhecer a comunidade escolar,
observar as necessidades e potencialidades da escola com o objetivo de
formular as metas a serem desenvolvidas pela escola, como também garantir
uma educação de qualidade considerando a realidade local. Foi utilizada uma
abordagem qualitativa e quantitativa de pesquisa, porque esses tipos admitem
agrupar um conjunto de técnicas interpretativas.
A elaboração do questionário buscou estabelecer e evidenciar a
transcrição dos objetivos da investigação em forma de perguntas claras e
concisas, com os benefícios e limitações do questionário da seguinte forma:
como técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado
de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o
conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas,
situações vivenciadas, etc.
O instrumento de coleta de dados estruturou-se por perguntas ordenadas
e planejadas observando os seguintes critérios em sua elaboração:
conhecimento do assunto; cuidado na seleção de perguntas que foram limitadas
em sua extensão e em finalidade; enumeração das questões para facilitar a
tabulação; indicação da entidade organizadora; instruções claras e objetivas;
boa apresentação estética.
7

Em relação à linguagem utilizada no questionário, buscou-se uma que
fosse simples e direta, para que o sujeito respondente compreendesse com
clareza o que estava sendo perguntado.
Segundo Portela (2004), as pesquisas que utilizam métodos qualitativos
procuram explicar o porquê das coisas, exprimindo o que deve ser realizado,
mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova
dos fatos, pois os dados analisados não são métricos e se valem de várias
abordagens.
Devido ao momento de pandemia global da Covid 19, o contexto
educacional foi profundamente abalado e, dessa forma, essa instituição precisou
se adequar e reformular suas estratégias de ensino para cumprir

a

atual

demanda e, sendo assim, conforme dispõe a circular nº 22/2021-SEE/SUBEB, o
CED INCRA 09, tem atuado de forma efetiva para dar suporte aos estudantes e
responsáveis em todos os sentidos, conforme as suas necessidades e
especificidades de aprendizagens de acordo com segundo delineamento das
Portarias: nº 64, de 23 de março de 2020 e nº 160, de 09 de abril de 2021.
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I.
1.

PERFIL INSTITUCIONAL

MISSÃO
A missão da SEEDF é “proporcionar uma educação pública, gratuita e

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar
como agente de construção científica, cultural e política da sociedade,
assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito
no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes”. (DISTRITO FEDERAL,
2012, p.25). Garantir educação pública de qualidade social, mediada pela gestão
democrática e articulada à proposta de formação integral dos estudantes, num
processo de inclusão educacional que objetiva a permanência com sucesso
escolar dos estudantes.
A escola é parte integrante da comunidade e, por isso, o CED INCRA 09
está engajado na implementação de Políticas de Educação do Campo no DF. O
Plano Distrital de Educação, em sua meta oitava, estratégia 8.1, aponta que
devemos:
Garantir a estruturação curricular e pedagógica, voltada à
realidade do campo em todos os níveis de ensino, enfatizando a
realidade do campo em todos os níveis de ensino, enfatizando
as diferentes linguagens e os diversos espaços pedagógicos
conforme as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica
nas Escolas do Campo (DISTRITO FEDERAL, 2015).

Dessa forma, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas
Escolas do Campo constituem-se como referência para a Política de Educação
do Campo à medida que com base na legislação educacional estabelecem um
conjunto de princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto
institucional das escolas do campo às Diretrizes Curriculares Nacionais.
Pensando na luta que permeia a realidade campesina, sendo esta a
realidade em que o CED INCRA 09 está inserido, a escolarização da sua
comunidade se faz prioritária, pois compreende todos os processos sociais de
formação das pessoas como sujeitos, considerando que a educação tem relação
com cultura, com valores, com jeito de produzir, com formação para o trabalho e
para a participação social. Segundo Fernandes & Molina, (2004), o campo é um
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local de particularidades e matrizes culturais. É um espaço de possibilidades
políticas, formação crítica, resistência, mística, identidades, histórias e produção
das condições de existência social. Assim, cabe à educação do campo, o papel
de fomentar reflexões que acumulem forças e produção de saberes.
Dessa maneira, as práticas pedagógicas dessa instituição buscam se
realizar fundamentada na tríade: campo, educação, política pública e tem como
norteadores os princípios pedagógicos da educação do campo:
I.

Papel da escola enquanto formadora de sujeitos articulada a um

projeto de emancipação humana
II.

Valorização dos diferentes saberes no processo educativo

III.

Espaços e tempos de formação dos sujeitos da aprendizagem

IV.

Lugar da escola vinculado à realidade dos sujeitos

V.

Educação como estratégia para o desenvolvimento Sustentável

VI.

Autonomia e colaboração entre os sujeitos do campo e o sistema

nacional de ensino
Esses princípios colocam a Educação do Campo como um direito
universal que se inscreve nos direitos humanos. “A materialidade desses direitos
exige que o Estado construa políticas públicas para sua oferta Lutar por políticas
públicas significa lutar pelo alargamento da esfera pública, lutar para que a
educação não se transforme em mercadoria[...]” (MOLINA, 2008, p. 27).

São

essenciais para as ações educativas as quais são construídas intencionalmente,
e dessa forma, o CED INCRA 09 acredita que a Educação do Campo advém da
cultura dos camponeses, com relação dialógica os quais estes possuem
conhecimentos que não podem ser negados no contexto escolar e são autores
da sua própria existência e assim busca o resgate da identidade cultural e a
relação de pertencimento dessa comunidade, bem como o conhecimento das
suas especificidades, por meio da integração curricular, estimulando o discente
para a produção de conhecimento sobre si, seu lugar, sua história, valores e a
cultura local. Logo, no cerne de todas as atividades a serem desenvolvidas nesta
instituição, estão os princípios e as matrizes da educação do campo, através de
temas geradores, para ultrapassar os muros da escola, com ênfase na
investigação, a fim de garantir que a pedagogia da alternância possa contribuir
para a aprendizagem e processo educativo dos estudantes.
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2. HISTÓRICO DA ESCOLA
Partindo da grande necessidade de se colocar as crianças na escola, já
que na região não existiam escolas, construiu-se o prédio onde hoje funciona o
Centro Educacional Incra 09. As escolas mais próximas se localizavam em
regiões bem distantes (no caso Ceilândia e Brazlândia), o que ocasionava a falta
de interesse dos moradores em matricular seus filhos em uma instituição de
ensino.
O Centro Educacional Incra 09 fica localizado no Núcleo Rural Alexandre
Gusmão – BR 070 – KM 16 – INCRA 09, zona rural de Ceilândia – DF. O prédio
onde funciona a escola, construído em 1968, foi doado para a Secretaria de
Estado de Educação do DF pelo INCRA. As atividades escolares ocorreram no
ano seguinte, sob a responsabilidade da professora Adélia Oliveira de Carvalho.
De acordo com a Resolução 95-CD de 21/10/1976, publicada no DODF n. 30 de
11/02/1977, a escola inicialmente denominada Escola Rural INCRA 09, teve sua
nomenclatura alterada para Escola Classe INCRA 09. No anexo I do referido ato,
a escola foi relacionada como existente na rede oficial de ensino do DF e
vinculada à Divisão Regional de Ensino de Taguatinga. Essa Resolução é
considerada o ato de criação da escola.
Em 1980, pela Instrução 61 de 29 de janeiro, a escola passou a ser
vinculada à Divisão Regional de Ensino de Brazlândia, reconhecida pela Portaria
17 – SEE de 07/07/1980- publicada no DODF n. 129 de 10/07/1980 e NA da
FEDF VOL. I.
Em 1994, tendo em vista a necessidade de manter a continuidade da
escolarização das crianças da comunidade, a escola passou a oferecer a 5ª série
do ensino fundamental. À medida que essa turma progredia, a escola passava a
ofertar a série sequencial a esses alunos, até que o ensino fundamental II foi
totalmente implantado na escola.
No DODF nº163, de 24 de agosto de 2009, por meio da Portaria nº 322de
21 de agosto de 2009, a especificidade da escola foi alterada para Centro de
Ensino Fundamental INCRA 09.
Em 1996 foi realizada a primeira ampliação da escola para suprir o
crescimento da demanda escolar. Em 2008 passou por nova reforma e
ampliação, onde foram contemplados a construção da quadra de esportes e o
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cercamento interno, passando a contar com dez salas de aulas, uma sala de
vídeo, uma sala de artes, sala de leitura, sala de múltiplas funções, direção,
secretaria e sala de educação infantil. Durante a reforma, a escola funcionou
num prédio cedido, a Casa de Caridade Cantinho da Esperança João Esmole
(CANESPE), localizado no Núcleo Rural Alexandre Gusmão Gleba 03 – Parcela
285/A – INCRA 06.
Dado o crescimento populacional contínuo da região e a constatação
de que muitos alunos interrompiam seus estudos após concluírem o último ano
do ensino fundamental, em 2010, entrou em funcionamento a primeira turma de
ensino médio, o 1º ano. Nos anos subsequentes entraram em atividade o 2º e o
3º ano regulares, no turno vespertino.
No DODF nº 86 de 26 de abril de 2013, através da Portaria nº 122 de 25
de abril de 2013, sua especificidade foi alterada para Centro Educacional INCRA
09.
Devido a demanda dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, relatada
pelos professores como fator necessário para a melhoria da educação, em
especial no processo de alfabetização e consequente letramento dos
estudantes, foi implantada a Educação Infantil em 2015.
Ainda 2015, a escola passou a oferecer também a modalidade Educação
de Jovens e Adultos (EJA) no turno noturno, com o objetivo de favorecer o
desempenho dos discentes nas etapas subsequentes, pois detectou-se que uma
grande parcela da população interrompera seus estudos no ensino fundamental
e não tinha condições de continuá-los, seja devido à distância de uma escola
que oferecesse a EJA, seja devido à mobilidade precária na região. Além disso,
buscava-se uma solução para um significativo número de alunos da escola em
situação de distorção idade/série.
Dessa forma, a EJA no CED INCRA 09 surgiu para atender à demanda da
comunidade

e

às

especificidades

da

própria

escola,

funcionando,

incialmente,com duas turmas multisseriadas do segundo segmento: uma turma
de 5ª e 6ª série e outra turma de 7ª e 8ªséries, totalizando 90 alunos
matriculados. No segundo semestre, o número de turmas dobrou para quatro,
oferecendo as seguintes séries 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries.
Em 2016, a oferta foi ampliada, sendo oferecido também, no noturno, o
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terceiro segmento da EJA com uma turma de cada série e no primeiro semestre
de 2019. A EJA terceiro segmento funcionou até o ano de 2020. Foi ofertado
também o 1º segmento.
Em dezembro de 2015, visando se adequar ao Plano Distrital de
Educação – PDE, a escola promoveu um debate com a comunidade sobre o
segundo e terceiro ciclo do ensino fundamental. Nesse encontro, a comunidade
foi esclarecida da meta dois do PDE, a qual prevê organização escolar em ciclos
em toda a rede pública do Distrito Federal até 2018, e de seus objetivos, a saber,
o enfrentamento à repetência e evasão, por meio da reorganização dos tempos
e espaços escolares e de um novo olhar para os sujeitos das aprendizagens.
Na oportunidade, professores e pais debateram suas opiniões acerca da
organização escolar em ciclos, e a proposta de adesão a essa estratégia foi
submetida à votação. Por decisão da maioria, definiu-se que a escola passaria
a funcionar em ciclos a partir de 2016.
Em 2016, ocorreu o cercamento da área total da escola, inclusive
estacionamento e áreas livres, e a construção de três salas de aula, uma vez
que as salas de natureza específica estavam sendo utilizadas como salas de
aula a fim de atender à crescente demanda. A obra foi viabilizada por meio de
parcerias com entidades não governamentais, emendas parlamentares e
trabalho coletivo da comunidade.
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) alinhada
às discussões nacionais e às Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio,
que estabelecem a necessidade de reformulação dessa etapa, propôs outras
formas de organização dos tempos e espaços escolares. Com isso, em caráter
de adesão, implantou em 2013 a Organização do Trabalho Pedagógico das
Escolas Públicas de Ensino Médio em Semestres(Semestralidade). E dessa
forma, em 2018, o CED INCRA 09 adotou a Semestralidade como estratégia de
reorganização, objetivando favorecer as aprendizagens dos estudantes no
Ensino Médio, desenvolvendo o senso crítico e sua autonomia intelectual.
Em novembro de 2020, reuniu-se virtualmente a comunidade escolar,
contando com representantes de diversos segmentos e após ampla discussão
o Ensino Médio foi transferido para o turno Noturno devido a falta de estrutura
física para atende-lo no vespertino a partir do ano de 2021.
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Atualmente, temos o quantitativo de aluno conforme quadro abaixo:
MODALIDADE DE ENSINO

QUANTITATIVO

Educação Infantil

40

Anos Iniciais

167

Anos Finais

175

Ensino Médio

125

Educação de Jovens e Adultos

38

Total

545

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
3.1.

Contexto Educacional

O Centro Educacional INCRA 09 fica localizado no Núcleo Rural Alexandre
Gusmão – BR 070 – KM 16 – INCRA 09, zona rural de Ceilândia – DF. O prédio
onde funciona a escola, construído em 1968, foi doado para a Secretaria de
Estado de Educação do DF pelo INCRA.
O CED INCRA 09 faz parte de uma Unidade de Conservação e compõe
a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto. Atendemos todas as
etapas de ensino, ao longo dos anos estamos buscando alternativas para
atender todas demandas pedagógicas e melhorarmos os espaços físicos da
Unidade Escolar, além de buscarmos melhorias nas estradas, no transporte
escolar, na iluminação pública e na área de segurança do setor.
O sistema de produção é marcado pela agricultura familiar.É comum na
região ver todos os membros da família envolvidos no trabalho agrícola, bem
como, na venda da produção em feiras e no CEASA. Temos um número elevado
de pessoas oriundas do nordeste que migram em tempos de colheitas. Em razão
ao volume de produção das propriedades e beneficiamento, a região tem
ofertado emprego na agricultura. Contudo, a comunidade tem enfrentado
problemas com o fatiamento de terras e grilagem das chácaras, provocando o
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crescimento desordenado e o aumento da violência e degradação do meio
ambiente.
O território do INCRA 09 é marcado pela diversidade de seus moradores,
além dos agricultores, tem os assalariados, os assentados e acampados e os
condomínios que aumentam de forma desproporcional na região.
Conhecer a comunidade e suas especificidades é o maior desafio do
corpo docente , em razão disto temos buscado aprimorar e fortalecer a
identidade da escola e dos sujeitos do campo. A formação tem sido fundamental
na discussão do que é uma escola do campo e os vários desafios enfrentados
em nosso cotidiano.
O CED INCRA 09 possui uma clientela maior que sua estrutura comporta,
por esse motivo foram realizados alguns ajustes para atender essa demanda. O
banheiro da direção foi desativado e transformado em uma sala para os
atendimentos do SOE. Em um espaço que era destinado a recreação dos alunos
foi adaptado para que o SEAA e a Sala de Recurso atendam sua clientela. Em
2019, ao lado da sala dos professores foi construída uma sala de supervisão e
coordenação destinadas ao atendimento de alunos e professores e para atender
a Educação Infantil foi feito o cercamento de um espaço para recreação desse
público. A única quadra de esportes necessita de cobertura e iluminação, pois
as aulas de educação física são prejudicadas devido à falta de estrutura para
atender os alunos.
Com a mudança de turno do Ensino Médio para o noturno, em 2021,
disponibilizamos uma sala de informática, um laboratório de ciências e uma
sala de recurso generalista.
Destacamos como potencialidades desta Unidade de Ensino a oferta de
todas as modalidades (Educação Infantil, Ensino Fundamental (2º e 3º ciclos),
Ensino Médio/Semestralidade e Educação de Jovens, Adultos e Idosos (1º e 2º
segmentos). Por isso a maioria dos alunos inicia e conclui seus estudos nesta
unidade de ensino, em consonância com a meta oitava do PDDE.
Outras potencialidades são que as famílias, em sua maioria, acreditam no
trabalho desenvolvido pelo CED INCRA 09, os alunos respeitam os docentes, o
nível de indisciplina é baixo, a localização da escola atende às necessidades da
comunidade
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escolar,

a

escola

oferece

alguns

recursos

tecnológicos/pedagógicos.
O Projeto Pedagógico apenas adquire consistência e base à medida que
vai captando ordenadamente a realidade na qual se insere. Dessa maneira, é
necessário que realizemos sempre diagnósticos atuais que são de grande
importância nessa construção.
Pensando a educação como fenômeno identitário, buscamos evidenciar
em nossa escola a importância de um exercício de pesquisa atento à
valorização da escola do campo e sua cultura, indicando este como caminho
possível para uma prática pedagógica significativa e para o avanço na
construção de atividades pedagógicas voltadas para a realidade local e
direcionadas por uma visão multidisciplinar que pode ressignificar o cotidiano da
escola do campo.

3.2.

Perfil dos Profissionais da Instituição

O CED INCRA 09, como instituição, atende as seguintes modalidades
de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais/2º Ciclo, Anos
Finais/3º Ciclo, Ensino Médio/Semestralidade e Educação de Jovens e Adultos
(EJA) 1º, 2º segmentos.
Por ser uma escola do Campo, temos uma alta rotatividade de
servidores, principalmente os professores. Chegamos a trabalhar com mais de
50% de professores contrato temporário, que muitas vezes não retornam para a
escola no ano seguinte, o que dificulta a continuidade dos trabalhos propostos e
as capacitações voltadas às escolas campesinas oferecidas pela SEEDF.
Atualmente o nosso quadro de funcionários é composto conforme quadro abaixo:

LOTAÇÃO

QUANTITATIVO/ FUNÇÃO

Direção
Coordenadores
Professores

04 (diretor, vice-diretor, 2 supervisores)
01 Anos Iniciais
02

11

Ed. Infantil
EEAA
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01 Anos Finais

Anos Iniciais

02 EJA e EM

10

18

Anos Finais

EM e EJA

01 pedagoga e 0 psicólogo

SOE

01 orientadora

AEE

0

02

Anos Iniciais
Professores

Anos Finais, EM e EJA

02 Função Administrativa

Readaptados

03 Função de Apoio

Carreira Assistência

03 Secretária Escolar

Total

61 profissionais

Quanto à formação 90% dos professores tem especialização e também
alguns professores cursando ou com mestrado ou doutorado.
A equipe de apoio é composta por: 01 Pedagoga-Orientadora
Educacional, 2 professores da Sala de Recursos e 1 professora Pedagoga.
Temos também o apoio de 4 servidores readaptados ou com restrição de função
que realizam atividades pedagógicas que respeitem suas limitações, 02 no apoio
administrativo e 02 no apoio pedagógico. Além destes profissionais contamos
com serviços terceirizados de limpeza, cantina e de vigilância. Nesse momento,
não contamos com nenhum Educador Social Voluntário.
Em sua maioria os profissionais que atuam em nossa escola moram nas
proximidades da escola ou em cidades próximas, como Ceilândia, Taguatinga,
Águas Claras, Santo Antônio do Descoberto (GO) e Águas Lindas (GO).

3.3.

Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar

O perfil do público atendido pelo Centro Educacional Incra 09 é de alunos
moradores de chácaras, condomínios, assentamentos e acampamentos da
Região Administrativa de Ceilândia-DF- Alexandre Gusmão, em sua maioria
filhos dos chacareiros, caseiros, entre outros. Podemos destacar também, um
número razoável de alunos oriundos de outras regiões do país, principalmente
da região nordeste, que buscam na comunidade do Incra 09 trabalho com a
agricultura.
No aspecto socioeconômico, as famílias em sua maioria, possuem poder
aquisitivo baixo, sendo remuneradas por salários mensais, que em sua maioria
não passam de um salário-mínimo, ou por diárias que prestam aos produtores
rurais. A figura do Estado está presente basicamente pela escola, e por um posto
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desativado da polícia militar, conta também com um salão comunitário e com
uma associação de moradores. No aspecto cultural, as tradições centro
nordestinas, são as que estão presentes na região.
Um dos maiores desafios de uma escola do campo, durante o ensino
remoto, é manter algum vínculo com os estudantes. Ao longo do ano de 2020
percebemos que devido ao pouco acesso à internet, dificuldade de locomoção
para retirada e entrega das atividades impressas, houve baixo aproveitamento
pedagógico nos anos finais. Outra dificuldade observada, é a falta de
acompanhamento dos responsáveis na realização das atividades pelos
estudantes devido à falta de tempo e a pouca escolaridade dos pais.
Neste momento, sabemos que muitas famílias, passam por uma situação
de vulnerabilidade e vários fatores levam para o rompimento do seu vínculo com
a escola, pois a população campesina tem sofrido por não serem atendidas de
acordo com as suas demandas.
Diante do exposto, a escola tem buscado alternativas para atender da
melhor forma os estudantes, de acordo com as orientações da Secretaria de
Educação, ofertando o ensino remoto, material impresso, redes sociais, ligações
telefônicas, aulas via “Meet”. Mesmo sabendo que não conseguimos sanar todas
as necessidades de nossos estudantes, e que muitas famílias passam por uma
situação de vulnerabilidade e vários fatores levam para o rompimento do seu
vínculo com a escola, o Serviço de Orientação Educacional - SOE juntamente
com a direção e professores, tem feito a busca ativa dos estudantes diariamente,
para fazer valer o direito da criança e do adolescente à educação, e com o
objetivo de prevenir e enfrentar o abandono escolar.

3.4.

Infraestrutura

A escola atualmente é composta por 04 blocos. O primeiro de uso misto
que conta com: sala dos professores, sala de leitura, banheiros masculino e
feminino para alunos, ambos com banheiros adaptados, cantina, depósito, sala
de coordenação, banheiro de professores, sala de vídeo e 02 salas de aula
destinada à educação infantil. No segundo bloco temos 09 salas de aula com
bom espaço e uma sala de apoio administrativo. No terceiro bloco temos a sala
de direção, secretaria e Orientação Educacional e no quarto bloco temos mais
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03 salas de aula construídas através de parcerias. Atendemos aos padrões de
acessibilidade, com rampas de acesso.Em 2020, construímos a fossa ecológica,
sendo 100% ambiental. Ainda dispomos de quadra esportiva em bom estado,
porém sem cobertura, um campo de areia para o desenvolvimento de práticas
esportivas e o estacionamento parcialmente pavimentado.
Para a realização dos atendimentos da Sala de Recursos e Serviço de
Apoio a Aprendizagem contamos com uma sala. Na escola também temos um
pátio coberto, o qual é utilizado para a realização de reuniões, apresentações de
projetos e exposições.Temos dois espaços abertos para trabalharmos os
projetos de teatro e audiovisual, como também são utilizados para diversas
atividades pedagógicas em todas as modalidades existentes na escola. Temos
o espaço de convivência e o sementario destinados ao projeto da agrofloresta.
Nossas salas de aula estão instaladas com data show fixo, tela de
projeção e ventiladores. A sala dos professores dispõe de ar condicionado,
armários e 03 computadores para o uso dos docentes. O laboratório de
informática dispõe de 16 computadores. O laboratório de Ciências possui 02
bancadas, 02 tanques, armários embutidos, ventiladores e 01 TV tela plana.
A escola disponibiliza dos seguintes aparelhos e utensílios: 22
computadores, 3 aparelhos multimídia, 3 aparelhos de TV, 4 aparelhos de som,
01 fogão com forno acoplado, 3 freezers, 01 geladeira, 03 bebedouros, 30
tabletes, 15 data show, 02 caixas de som, 02 aparelhos de microfones, 02
duplicadores e 04 impressoras.

3.5. Indicadores de Desempenho Escolar
3.5.1. Indicadores Internos
Aprovação e reprovação nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 em
todos os segmentos dessa Unidade de Ensino, estão representados nos gráficos
abaixo:
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3.5.1.1 Anos Iniciais

Movimentação e Rendimento Escolar dos Anos Iniciais

Movimentação

2019

2020

Matrícula Final

355

379

193

Aprovação

312

343

191

26

29

2

-

7

0

Reprovação
Abandono

3.5.1.2 Anos Finais

27

2018

Movimentação e Rendimento Escolar dos Anos Finais
Movimentação
Matrícula Final
Aprovação
Reprovação
Abandono

2015
203
158
36
9

2016
196
181
6
9

2017
178
157
12
9

2018
176
153
20
3

2019
190
170
16
4

2020
187
185
2
0

3.5.1.3 Anos Médio

Movimentação e Rendimento Escolar do Ensino Médio
Movimentação
Matrícula Final
Aprovação
Reprovação
Abandono

2015
83
78
1
4

2016
99
90
5
4

2017
110
100
4
6

2018
95
82
4
9

2019
91
84
4
3

2020
102
98
4
0

3.5.2 Indicadores Externos
Em relação as avaliações externas, segue quadro comparativo abaixo:

ANO

ANOS INICIAIS

ANOS FINAIS

IDEB

ESCOLA

META

ESCOLA

META

2013

4,6

5,1

3,3

4,9

2015

5,0

5,1

3,8

5,2

28

2017

5,6

5,7

4,0

5,5

2019

5,0

5,9

4,3

5,7

2020

6,2

5,9

 2015 – Nesse ano a escola teve um aumento em seu desempenho, devido

a algumas estratégias de sucesso montadas pela escola.
 2017 – A nota do IDEB foi relativamente satisfatória em relação as séries

dos Anos Iniciais, entretanto muito abaixo da meta em relação aos Anos
Finais.
 2019 – Nesse ano a escola teve resultado insatisfatório em relação ao

Ideb, teve problemas para aplicação, já que o transporte escolar que
conduz os alunos até à escola estava em greve, como também em relação
as informações colhidas na CREC, pois a escola estava sob cuidados da
Regional de Ensino de Brazlândia que não possui qualquer vínculo com
a escola.
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II. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
A educação é uma prática social, que une os homens entre si
em torno do direito de aprender e da conquista da cidadania. A
escola, instituição formal de educação, muitas vezes o
equipamento público mais próximo da comunidade, é chamada
a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa
instituição se vê como educadora, mas também como “protetora”
e isso tem provocado debates acerca não só de sua
especificidade, mas também dos novos atores sociais que
buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e dos
movimentos e organizações que igualmente buscam a
companhia dessa instituição escolar para constituí-la e,
ressignificá-la. (DISTRITO FEDERAL, 2014, p.10)

Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças e valores que
geram conflitos e geram também oportunidades de afirmação de identidades.
“Espaço de difusão sociocultural: e também é um espaço no qual os sujeitos
podem se apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por meio
dessa apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um processo dialético
de ação e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua
realidade (...) (DISTRITO FEDERAL, 2012, p.18).
Desse modo, “A ação educativa deve ir além das aprendizagens de
conteúdos formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e
ferramentas educativas para que se consiga superar a distância entre o que se
constrói dentro e fora da escola”. (DISTRITO FEDERAL, 2012, p.20).
O CED INCRA 09 age como um catalisador social na região onde se
encontra, promovendo ações sociais de diversos tipos, a escola é coerente com
os fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural de Vygostky e Pedagogia
Histórico-Crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se
constrói em interação com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a
escola e todos os seus atores são convocados a juntos, pensar e fazer educação
por meio da imersão constante na vida diária e seus acontecimentos,
considerando a não neutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes
situações que envolvem a existência humana.
A instituição está localizada em uma região onde se nota uma forte
presença de fatores que conduzem a vulnerabilidade social, e desigualdade
socioeconômica, tal situação contribui para a evasão escolar. Assim, buscamos
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possibilitar meios para que os nossos alunos e alunas continuem na escola e
dessa forma se desenvolvam na completude que a educação é capaz de
promover.
Segundo Moran, 2005, é papel fundamental da escola garantir o acesso
do alunado às aprendizagens, interconectando os diversos saberes e vivências
que o/a estudante traz da sua realidade para as práticas escolares “Organizar
os processos de aprendizagem dos alunos, de forma que eles desenvolvam as
competências necessárias para serem cidadãos plenos e contribuam para
melhorar nossa sociedade” (Moran,2005). Essa instituição de ensino trabalha
no sentindo de que se promova um mosaico de saberes teóricos e práticos
construídos cotidianamente, que contribuam positivamente com a escola, a
comunidade escolar e a sociedade como um todo.
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III.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
O Centro Educacional INCRA 09 tem sua filosofia educacional

fundamentada nos princípios da Educação Nacional, inspirando-se nos ideais de
liberdade e solidariedade humana, com plena observância dos princípios legais.
Sua filosofia fundamenta-se na concepção do educando ser livre, capaz,
atuante e engajado na sociedade da qual participa em consonância com a
Constituição e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.
9.394/96. Dessa forma, objetiva-se estimular a participação de diferentes
pessoas e articular aspectos financeiros, pedagógicos e administrativos para
atingir um objetivo específico.
A escola, no desempenho de sua função social de formadora de sujeitos
históricos, precisa ser um espaço de sociabilidade que possibilite a construção
e socialização do conhecimento, assim sendo, visa promover a interação
comunidade/escola, aperfeiçoar e ampliar atividades culturais e educativas para
os alunos de diferentes faixas etárias e seus familiares, propiciar melhoria
qualitativa da prática pedagógica e consequentemente no processo ensinoaprendizagem, utilizando como norteador o Currículo em Movimento da
Educação Básica da SEEDF.
É dever da escola possibilitar o desenvolvimento da identidade do aluno
por meio da participação no processo sociocultural e no desenvolvimento de
valores e atitudes; promover uma educação universal para ampliar novas
competências e habilidades; criar oportunidades para o desenvolvimento de
relações interpessoais cognitivas e éticas, preparar o aluno para o mundo de
trabalho, formando-o cidadão independente e crítico, capaz de transformar o
meio em que vive.
Nesse contexto, os profissionais da educação assumem o compromisso
político que o fazer educativo exige, promovendo uma educação para a
diversidade, cidadania e educação em/e para os direitos humanos, e
sustentabilidade, promovendo uma educação de qualidade que abranja “os
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
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humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais da sociedade civil e nas manifestações culturais” (LDB nº 9394/96 art 1º).
Essa concepção deve refletir na formulação dos objetivos, na
metodologia e nos procedimentos de avaliação, e, sobretudo, na atividade do
educador que a desenvolve.
Considerando a qualidade de escola do campo do CED INCRA 09,
evidenciada nas particularidades da localidade em que está inserida e
especialmente nas especificidades dos sujeitos que atende, esta escola tem por
dever e prerrogativa perseguir a meta oito do Plano Distrital de Educação a qual
tem por objetivo
Garantir a Educação Básica a toda população camponesa do
DF, em Escolas do Campo, de modo a alcançar no mínimo 12
(doze) anos de estudos, no último ano de vigência deste Plano,
com prioridade em áreas de maior vulnerabilidade social,
incluindo população de baixa renda, negros, indígenas e
ciganos… (p. 29)

Como escola do campo da Regional de Ensino de Ceilândia, é a única a
oferecer Ensino Médio e EJA no turno noturno. Considerando que a população
camponesa de Ceilândia tem aumentado continuamente, como mostra o número
de matrículas crescente nesta unidade de ensino, impulsionadas pela
significativa quantidade de novos assentamentos na região, o CED INCRA 09
continuará a luta pela expansão dos espaços físicos desta escola, reiterando
nosso pleito junto aos órgãos públicos competentes, de modo a proporcionar
espaços que possam atender plenamente tanto o público da Educação Infantil e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, como o corpo discente das Anos Finais e
do Ensino Médio, pretendendo assim, assegurar direitos fundamentais dispostos
em nossa Carta Magna e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDBEN, n. 9.394/96, especialmente em seu artigo 28, que garantem a educação
a todos, inclusive às populações do campo.
O esforço para continuar atendendo e garantir qualidade de ensino ao
público que busca o CED INCRA 09 tem em vista “a principal luta da Educação
do Campo no sentido de garantir o direito de uma educação NO e DO campo”,
conforme meta oito do PDE (p.78). Assim a escola do campo pretende garantir
não só o direito à educação, como também o respeito às diferenças e o direito à
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igualdade, promovendo a autonomia, a dignidade e a qualidade de vida das
pessoas do campo.
Para tanto, valorizar-se-á a cultura e os saberes do campo, a identidade
dos povos que o constituem, sua arte, sua história, lutas e necessidades, pois a
educação do campo transcende a escola, incorporando a história, os costumes
e percurso de vida do camponês.
A educação do Campo é a invenção de um novo paradigma que supere
a redução simplista da oposição rural versus urbano, enxergando o campo não
apenas como um local de produção agrícola, mas um local de disputa de poder,
exclusão, desigualdade, mas que também é, e, pode vir a ser um lugar de
geração de riquezas, desenvolvimento sustentável, convívio ecológico saudável,
produção de cultura e transformação social.
Considerando as especificidades da educação do campo e, ainda,
levanto em conta a Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, que estabelece as
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, definindo a
Educação do Campo como modalidade de ensino, cumpre diferenciar o currículo
das escolas do campo, adequando-o às especificidades dessa modalidade de
ensino e da vida no campo uma vez que se pretende construir um currículo
vinculado à vida no campo e elaborado pelo sujeito do campo. Assim, o PDE
estabelece como matrizes da educação do campo: trabalho, terra, cultura,
história, vivências de opressão, conhecimento popular, organização coletiva e
luta social.
Essa perspectiva de educação está fortemente vinculada à emancipação
e transformação social, por meio do desenvolvimento da autonomia do educando
e da democratização da escola, ao possibilitar que seja o educando, enquanto
sujeito do campo com suas especificidades e necessidades, o protagonista das
atividades pedagógicas da escola. Dessa forma, “a educação libertadora teria
como função transformar o trabalhador em um agente político, que pensa, age,
e que usa a palavra como arma para transformar o mundo.” (Mészáros, apud
PDE, 2015, p. 80)
Nessa perspectiva, conteúdos e metodologias devem estar a serviço da
formação do cidadão do campo e da transformação social. Cabe à escola fazer
a vinculação entre os conteúdos e a realidade do campo, mediando o saber e as
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novas relações sociais, onde o sujeito do campo é autor e protagonista. No
percurso construtivo dessa concepção de educação, surge o Inventário, uma
proposta didática para a construção de Inventário Social, Histórico e Cultural das
Escolas do Campo da SEEDF.
O inventário consiste em uma proposta pedagógica pensada a partir do
estudante e do seu lugar e produção de vida, das formas de organização, sua
identidade cultural e a relação de pertencimento a sua comunidade. A
metodologia

desse

trabalho

remete-se,

essencialmente,

aos

“Temas

Geradores”, pois se trata de uma metodologia que enfatiza a investigação e a
dialogicidade, que parte do concreto, do cotidiano, provoca a reflexão e volta à
prática para transformá-la. É esse o sentido gerador e o que se pode chamar de
educação para a vida. O produto do inventário é um portfólio construído
permanentemente pelos sujeitos estudantes.
Entenda-se portfólio como uma ferramenta auxiliar de registro dos
passos dados pelos estudantes durante a proposta de pesquisa/aprendizado,
possibilitando uma reflexão crítica do conhecimento construído, das estratégias
utilizadas e da disposição de quem o elabora em continuar aprendendo. Este
contém:
✓ INTRODUÇÃO - Apresentação dos temas trabalhados e os sujeitos
envolvidos.
✓ DESENVOLVIMENTO - Registro dos estudantes por meio de diário
reflexivo do processo ensino-aprendizagem (mensagens, recados dos
colegas, do professor), Glossário, Roteiros de entrevistas, Textos
coletivos, Planejamento coletivo, Mapas, Registro das entrevistas,
Registros dos encontros com a comunidade, Poesias, Cantigas, Registros
das histórias, Registro por meio de fotografias, Pesquisa bibliográfica
(jornais, revistas, periódicos, CDs, vídeos, fotografias e outros).
✓ AVALIAÇÃO PROCESSUAL - Reflexão crítica do percurso realizado
pelos estudantes.
O Inventário não prescinde nem se opõe ao currículo, pelo contrário, é
importante observar a integração da metodologia com os princípios do Currículo
em Movimento da Educação Básica: unicidade entre teoria e prática. Esse
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princípio se coaduna com a proposta do inventário de promover a reflexão a
partir de um fato concreto e significativo para o educando e retornar à realidade
com uma visão crítica sobre o fato abordado; interdisciplinaridade e
contextualização, a organização do processo de ensino-aprendizagem em uma
situação próxima daquela na qual o conhecimento será utilizado favorece a
abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes
curriculares e colabora para a superação da fragmentação do pensamento e do
conhecimento.
O inventário se constitui, portanto, numa estratégia pedagógica coerente
com os princípios da educação do campo na medida em que prioriza os sujeitos
da aprendizagem, dando-lhes voz, provocando a reflexão e buscando resgatar
a história e a identidade dos sujeitos, o que pode ressignificar as relações sociais
no campo e entre campo e cidade.
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IV.

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
Dimensão

Gestão
Pedagógica

OBJETIVOS
✓ Propor ações para reduzir a distorção idade/série e
o índice de reprovação;
✓ Realizar reagrupamentos (interclasse e intraclasse)
e Projeto Interventivo nas turmas dos anos iniciais
e finais, conforme proposta do 2º e 3º Ciclos.
✓ Enfatizar o multiculturalismo, questões de gênero,
povos indígenas e étnico-raciais
✓ Orientar os alunos do 9º ano ao Ensino Médio
quanto aos conhecimentos técnicos-profissionais,
bem como à escolha em relação a sua atuação na
sociedade.
✓ Garantir a coordenação pedagógica como
espaço/tempo de planejamento, troca de
experiências e saberes, pesquisa e formação
continuada dos professores.
✓ Realizar atividades de campo, tais como passeios
culturais e ecológicos de acordo com o
planejamento escolar.
✓ Estimular a participação nos jogos interclasse, da
primavera e Jogos interescolares do DF.
✓ Incentivar a participação dos alunos nas
Olimpíadas de Matemática e Português e de outras
áreas de conhecimento.
✓ Incentivar as Mostras de Arte, Ciência, Cultura
(incluindo festas juninas e festival cultural) e das
Profissões.
✓ Adequar a parte diversificada
transversais
de
acordo
realidade/necessidade dos alunos.

com temas
com
a

✓ Garantir a recuperação ao longo do processo de
aprendizagem, evitando a reprovação.
✓ Promover ações internas e externas através de
projetos visando a melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
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✓ Reduzir o índice de reprovação em 10% no
decorrer da gestão/2018.
✓ Reduzir o índice de distorção idade/série em 10%
no decorrer da gestão/2018.
✓ Trabalhar
interdisciplinarmente
de
forma
contextualizada e significativa em relação às
expectativas de aprendizagem de acordo com o
ano/série em que o aluno se encontra, observando
os conteúdos dispostos no Currículo em
Movimento da Educação Básica do DF, articulando
com a metodologia e matrizes do Campo, inserindo
os temas geradores.
✓ Desenvolver hábitos de leitura envolvendo todos os
segmentos da instituição;
✓ Garantir aulas de reforço no turno contrário para os
alunos que apresentarem baixo rendimento escolar
Gestão das
aprendizagens e
dos resultados
educacionais

✓ Analisar anualmente os resultados, observando a
aprovação direta e a aprovação após recuperação
e avaliação final.
✓ Utilizar a Avaliação Institucional como meio de
promover a qualidade do processo ensinoaprendizagem nesta I.E.
✓ Elevar o índice de desempenho escolar junto aos
sistemas de avaliação (SAEB Provinha Brasil,
Prova Brasil, ENEM, PAS, etc).
✓ Incentivar e fortalecer a cultura do campo, a música
e as tradições locais, especialmente na educação
integral, por meio de parcerias com entidades
públicas e privadas.
✓ Direcionar a coordenação como espaço/tempo de
discussão das diretrizes dos ciclos, para
elaboração do currículo da escola, bem como dos
planos de ensino e planos de aula, e incentivar a
formação continuada, disponibilizando tempos da
coordenação para a formação.
✓ Utilizar a Avaliação Institucional como meio de
promover a qualidade do processo ensinoaprendizagem nesta I.E;
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✓ Contextualizar os conteúdos das diversas
disciplinas com a realidade do aluno do campo e
desenvolver
projetos
voltados
para
a
especificidade do campo nas aulas destinadas à
parte diversificada, podendo a nota desse
componente
ser
agregada,
de
forma
complementar, às notas de disciplinas afins aos
projetos desenvolvidos.

Gestão
Participativa e
Gestão de
Pessoas

✓ Promover atividades que visem à integração
alunos/professores e comunidade.
✓ Fortalecer a participação do Conselho Escolar em
todas as decisões da escola.
✓ Incentivar
os
profissionais
da
educação
(professores, servidores e readaptados) à
formação continuada.
✓

Promover periodicamente a autoavaliação do
desenvolvimento do trabalho pedagógico, pelo
próprio grupo docente, visando a compartilhar
práticas exitosas e rever estratégias que requeiram
ajustes.

✓

Promover orientação e debates sobre diversidade
étnica, religiosa, social, cultural, bullying, educação
sexual, igualdade de gênero, especialmente nas
aulas destinadas à parte diversificada do currículo,
bem como em eventos como a Semana de
Educação para a Vida, Festival Cultural e outros e,
ainda, nas aulas das disciplinas afins a esses
temas, abrindo à participação da comunidade
sempre que possível.

✓ Trabalhar a socialização de todos os membros da
comunidade escolar.
✓ Incentivar o desenvolvimento de hábitos
sustentáveis por meio do cultivo de horta e jardim,
reciclagem, captação de água da chuva e outros
projetos de cunho ecológico.
✓ Fortalecer a avaliação formativa.
✓ Garantir a diversificação curricular da Educação de
Jovens, Adultos e Idosos, articulando a formação
básica com a participação no mundo do trabalho,
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estabelecendo inter-relações entre teoria e prática,
nos eixos da ciência, do trabalho, da cultura, da
cidadania e da tecnologia, de forma a organizar o
tempo e o espaço pedagógicos adequados às
características desses estudantes.
✓ Desenvolver, na educação integral, projetos de
artesanato, valorizando matérias-primas do campo.
✓ Criar ações que proporcionem o envolvimento da
família nas atividades escolares.
✓ Ofertar a todos alunos do matutino café da manhã,
atendendo dessa forma a uma necessidade da
comunidade local.
✓ Garantir a coordenação pedagógica como
espaço/tempo de planejamento, troca de
experiências e saberes, pesquisa e formação
continuada dos professores.
✓ Considerar a participação dos profissionais da sala
de recursos e SOE às reuniões e decisões
pedagógicas.
✓

A). Promover encontros com a comunidade para a
construção e avaliação do Projeto Político
Pedagógico.

✓ B). Promover ações que visem à participação ativa
da comunidade na escola.

Gestão Financeira

✓ Prover a escola de equipamentos com vistas à
melhoria do processo de ensino–aprendizagem
com as verbas públicas (PDAF, PDDE, Ensino
Médio Inovador), e doações de outros órgãos e
entidades.
✓ Usar plataformas educativas online, na medida das
possibilidades e disponibilidade de equipamentos
na escola, desde que, o sinal oferecido seja
compatível para a execução.
✓ Revitalizar os espaços físicos desta UE.

Gestão
Administrativa
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✓ Mobilizar a comunidade escolar para que exijam
dos Órgãos Públicos a ampliação dessa Instituição
de Ensino com a construção de salas de aula,
refeitório, biblioteca, auditório, a cobertura da

quadra de esportes e, ainda, a oferta transporte
escolar de qualidade.

Coordenação Pedagógica
METAS
Trabalhar em
parceria com a
Direção
cooperando
para uma
administração
competente e
eficaz

Planejar e
articulação da
formação
continuada da
equipe
docente

Acompanhar o
planejamento a
execução e
avaliação das
atividades
pedagógicas e
didáticas
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ESTRATÉGIAS

●
Revisar,
implementar e avaliar o
Projeto
PolíticoPedagógico da Escola.

AVAL.

RESPONS.

CRONOG

Direção,
Supervisão e
Coordenação
pedagógica

Fevereiro,
Março e
Abril

●
Elaborar
a
rotina de trabalho.
●
Organizar
a
Formação Continuada.
●
Construir
o
calendário de reuniões
de
Formação
Continuada.
●
Reservar
Ao final de
momentos de estudo cada etapa
para aprofundamento realizar uma Supervisão e
teórico das temáticas a
reunião de
Coordenação
pedagógica
serem trabalhadas.
análise e
●
Elabora pautas avaliação do
trabalho
de formação.
desenvolvido
●
Selecionar
materiais e recursos
para a realização dos
encontros.
●
Executar
e
avaliar o processo
formativo
desenvolvido.
●
Organização
de
momentos
de
acompanhamento da
Coordenação
gestão de sala de aula.
Pedagógica
●
Analisar
o
e
desenvolvimento das
Professores
turmas para realizar
intervenções
se
necessário.

Abril a
Dezembro

Abril à
Dezembro

Acompanhar o
rendimento dos
alunos para o
replanejamento
de ações de
intervenção

Identificar as
necessidades e
as dificuldades
relativas ao
desenvolvimento
do processo
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●
Elaborar
devolutivas para os
professores sobre o
acompanhamento da
gestão de sala de aula.
●
Organização
do mapeamento do
rendimento por turma
bimestralmente (teste
da
psicogênese/atividade
diagnóstica).
●
Promover
atividades
(eventos,
palestras) de cunho
educativo, social e
cultural para os pais
durante as reuniões de
pais.
●
Atendimento
aos pais de forma
individualizada
em
conjunto
com
o
professor.
●
Elaborar
e
executar projeto de
leitura, interpretação e
produção de texto.
●
Atendimento
aos grupos separados
por
dificuldades
específicas ou níveis
da
Psicogênese
(Reagrupamento
Interclasse).
●
Atendimento
em pequenos grupos
aos
alunos
que
apresentam
dificuldades (Projeto
Interventivo).
●
Orientação da
elaboração
dos
instrumentos
avaliativos junto aos
docentes.

Coordenação
Pedagógica,
SOE, SAA e
Professores

Abril à
Dezembro

Coordenação
Pedagógica
e
Professores

Abril a
dezembro

●
Análise
dos
registros avaliativos.
●
Discutir
os
resultados
das
avaliações e direcionar
os
momentos
de
planejamento
nos
resultados
da
avaliação.
●
Realizar
estudos relacionados a
práticas avaliativas.
●
Propor estudos
sobre estratégias de
ensino considerando a
natureza
e
as
modalidades
organizativas
dos
conteúdos.
●
Analisar
as
ações
realizadas
durante o ano.
●
Discutir com a
equipe escolar, as
Elaborar o Plano
dificuldades
e
os
de Atividades da
avanços encontrados
Coordenação
na avaliação.
Pedagógica,
●
Elaborar
a
buscando
primeira versão do
desenvolver
Plano de atividades e
uma ação
submetê-lo
à
integrada
apreciação da equipe
escolar.
●
Apresentar a
versão final do Plano
de atividades.
educativo da
escola
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Coordenação
Pedagógica
e
Professores

Abril a
Dezembro

V.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na

Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é
compreendido como um ser que aprende e se constrói em interação com o meio
social e natural que o cerca.
Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a
natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade,
estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza.
Os sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva,
física, social, histórica, ética, estética, por isso a educação integral perpassa
todas as etapas e modalidades da educação básica, valorizando o diálogo entre
os saberes formais e os saberes socialmente construídos, para que, juntos,
adquiram sentido e sirvam como agente de mudança do ser e da sociedade em
que ele está inserido.
Assim, o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social,
econômico e cultural dos estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem para
todos, sendo fundamental considerar a pluralidade e a diversidade social e
cultural em nível global e local.
A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que
o processo formativo integre as diversas dimensões que formam o ser humano.
Defende-se um currículo integrado, pautado na integração das
diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão
crítica e reflexiva da realidade. Nesse sentido, tem como princípios: a) unicidade
entre teoria-prática; b) interdisciplinaridade e contextualização; c) flexibilização.
O desafio é a superação do currículo coleção, a diversificação de
estratégias pedagógicas e o planejamento coletivo.
Quanto ao processo avaliativo, a SEEDF compreende que a função
formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública
democrática e emancipatória.
A avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua
finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os
estudantes. Avalia-se para garantir algo e não apenas para coletar dados sem
comprometimento com o processo; de modo que o compromisso é com o
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processo e não somente com o produto. Ademais, a avaliação formativa
demanda acompanhamento sistemático do desempenho dos estudantes, sendo
realizada permanentemente.
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VI.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA
ESCOLA

1.

Organização escolar: regime, tempo e espaços

O Centro Educacional INCRA 09, oferta à comunidade as seguintes
modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio
e Educação de Jovens, Adultos e Idosos, distribuídas nos três turnos: matutino,
vespertino e noturno. Dessa forma, buscamos atender aos estudantes do
campo em suas mais variadas formas de produção de vida e compreendendo
suas especificidades conforme as Metas previstas no PDE, tal como a
reorganização em ciclos (3º ciclo) no que se refere ao Ensino Fundamental e a
Semestralidade (Ensino Médio). Visamos oportunizar aos educandos o pleno
desenvolvimento conforme consigna a Constituição Federal de 1988 em seu
artigo 205
A educação,direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
(BRASIL, 1988)
1.1. Etapas e/ou modalidades oferecida na Unidade Escolar
1.1.1.Educação Infantil

Desenvolver integralmente a criança até 05 anos em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social.
A primeira infância é um período crucial na vida das crianças, é nesta
fase que elas adquirem capacidades fundamentais para o desenvolvimento de
habilidades que irão impactar na sua vida adulta.
1.1.2.Ensino

Fundamental

de

Nove

Anos/Ciclos

de

Aprendizagens
Desenvolver as estruturas cognitivas, fornecendo aos alunos os
subsídios necessários às aprendizagens significativas e à construção de
competências para a formação de um cidadão transformador de sua realidade.
A organização pedagógica do ensino fundamental se estrutura na perspectiva
da educação em ciclos para as aprendizagens. Sob essa lógica, o processo de
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ensino-aprendizagem e os sujeitos envolvidos assumem uma nova dimensão,
em que os tempos e espaços escolares estão em função do aluno e não o
inverso. Busca-se promover os multiletramentos, por meio de práticas
pedagógicas referenciadas nos sujeitos, valorizando a avaliação formativa e a
interdisciplinaridade, no sentido de que as práticas pedagógicas partam da
realidade dos sujeitos e a eles retorne, promovendo a emancipação e a formação
integral.

1.1.3 Ensino Médio/Semestralidade
A Semestralidade tem como objetivo reorganizar os tempos e espaços
escolares, favorecer as aprendizagens dos estudantes e busca dar significado e
aprofundamento ao conhecimento escolar, mediante a contextualização, a
interdisciplinaridade e o desenvolvimento de competências básicas, superando,
assim, a compartimentalização do conhecimento e estimulando o raciocínio e a
capacidade de aprender de todos os envolvidos no processo de ensino e de
aprendizagem, priorizando a ética e o desenvolvimento da autonomia e do
pensamento.

1.1.4. Educação de Jovens, adultos e idosos
Promover o processo educativo escolar de pessoas jovens, adultos e
idosos da classe trabalhadora que não tiveram acesso a ele ou o interromperam.
Assegurar o acesso, a permanência, a continuidade e a conclusão do processo
educativo escolar em um formato adequado ao perfil das pessoas jovens, adultas
e idosas da classe trabalhadora, como sujeito de saberes.

1.2. Horário de funcionamento:
➢ Matutino: de 07:30 às 12:30h.
Educação Infantil e Ensino Fundamental – 2º Ciclo
Quantidade
de Turmas

Número de
alunos

Número de
alunos ANEE

02

40

0

02

29

0

2º ano

02

27

0

3º ano

02

44

1

Etapa/ano
Educação
infantil
1º ano
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4º ano

03

32

0

5º ano

02

29

3

TOTAL

13

201

4

➢ Vespertino: de 13:00 às 18:00h
Ensino Fundamental – 3º Ciclo

6º ano

Quantidade
de Turmas
02

Número de
alunos
32

Número de
alunos ANEE
1

7º ano

02

48

5

8º ano

02

53

6

9º ano

02

40

2

TOTAL

08

173

14

Ano

➢ Noturno: de 19:00 às 23:00h
EJAI – 1º e 2º segmentos
Etapa/ano

1º segmento

2º segmento
TOTAL

1ª/
2ª
3ª/
4ª
5ª/
6ª
7ª/
8ª

Quantidade
de Turmas

Número de
alunos

Número de
alunos
ANEE

01

1

0

01

14

0

01

13

0

01

13

0

04

41

0

Ensino Médio – Semestralidade

48

Ano

Quantidade
de Turmas

Número de
alunos

Número de
alunos ANEE

1º

02

54

3

2º

02

45

4

3º

02

26

5

TOTAL

06

125

12

1.3. Organização do Trabalho Pedagógico
A

coordenação

pedagógica

é

o

tempo-lugar

privilegiado

para

planejamento, avaliação e articulação das atividades pedagógicas da escola. A
coordenação é uma instância fundamental para reflexão, deliberação e ações
pedagógicas democráticas. Além disso, a coordenação é um lugar,
essencialmente, de formação continuada, seja ela formal ou não. É no tempoespaço dedicado à coordenação coletiva e por áreas de conhecimento que deve
ocorrer o trabalho de apropriação do Projeto Político Pedagógico da escola,
pelos educadores, por meio de atividades planejadas com esse objetivo com
apoio de coordenadores, supervisores e equipe gestora da escola.
À equipe pedagógica e gestora cabe não só monitorar o andamento do
PPP, como também a escuta ativa dos educadores, a articulação de atividades
e projetos, visando à superação da fragmentação curricular, a avaliação do
trabalho e (re)formulação de estratégias para alcance dos objetivos do
pedagógicos. Ademais, o diálogo entre escola e comunidade é uma atividade
essencial para um trabalho pedagógico harmonioso e exitoso. Dessa forma,
cumpre à escola oportunizar tempos e espaços para a integração escolacomunidade, trabalhando na construção de um projeto educacional coletivo,
democrático e significativo para os envolvidos.
A garantia de qualidade do processo pedagógico passa também pela
avaliação diagnóstica, avaliação formativa permanente, acompanhamento e
desenvolvimento de estratégias frente à evasão, distorção idade/série e
defasagem de conteúdos e aprendizagens. Para isso faz-se necessário um
trabalho coletivo, coeso e organizado mediante estratégias bem definidas. Essas
condições são indispensáveis em qualquer etapa e modalidade da educação
básica, além de serem ressaltadas nas Diretrizes Pedagógicas para
Organização Escolar do 3º Ciclo, onde se consigna que
Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com a equipe
gestora e com outros profissionais da escola, desenvolver e ou
organizar, entre outras, as seguintes ações para implementação
dos ciclos: Orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e a
execução do planejamento pedagógico desenvolvido pelos
professores. Dar suporte técnico-pedagógico ao planejamento,
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desenvolvimento e avaliação do Projeto Interventivo e do
Reagrupamento. Viabilizar a vivência dos estudantes no ano
escolar subsequente, conforme análise da equipe pedagógica
da escola, com o objetivo de promover o seu avanço. Planejar
momentos de estudos relacionados ao aprimoramento das
estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores. Planejar,
orientar e acompanhar a análise do desempenho dos estudantes
a partir da avaliação realizada em seus três níveis (da
aprendizagem, institucional e em larga escala) (BRASÍLIA, 2014,
p. 32).

Nesse sentido, a organização curricular do CED Incra 09 é desenvolvida
segundo os pressupostos explicitados, conforme descrição na seção seguinte.

1.3.1. Organização Curricular nos Anos Iniciais

1.3.1.1. Educação Infantil
Desenvolver integralmente a criança até 05 anos em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social. A primeira infância é um período crucial na vida
das crianças, é nessa fase que elas adquirem capacidades fundamentais para
o desenvolvimento de habilidades que irão impactar na sua vida adulta. A
educação

infantil,

na

perspectiva

da

integralidade,

evidencia

a

indissociabilidade do educar, cuidar, brincar e interagir no atendimento às
crianças. O planejamento pedagógico da educação infantil foi pensado
respeitando as diversidades socioculturais, diferentes formatos de família,
levando em consideração as peculiaridades da escola do campo.
Atendimento em todas as formas tecnológicas, com aulas dinâmicas e
interativas, contendo histórias infantis, músicas, brincadeiras, teatro e dinâmicas;
material impresso colorido e todas as formas de materiais concretos, de forma a
proporcionar à criança as experiências sensoriais e o conhecimento de mundo.
Inserir a criança na rotina escolar em tempos de aulas remotas tem sido um
desafio, entretanto, o CED INCRA 09 tem logrado êxito nesse aspecto, visto que
as aulas virtuais, o material impresso e o atendimento individualizado pelas
plataformas digitais, que proporciona a escuta ativa, têm proporcionado a efetiva
participação dos nossos educandos bem como de seus familiares.
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1.3.1.2.

Ensino Fundamental – Anos Iniciais
O Ensino Fundamental tem caráter obrigatório e se traduz como um

direito público subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família na
sua oferta a todos. Os objetivos dessa etapa de ensino, segundo as Diretrizes
Curriculares Nacionais devem assegurar aos estudantes o acesso ao
conhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis para a vida em
sociedade e os benefícios de uma formação comum, independente da grande
diversidade da população escolar. Em relação aos primeiros anos do Ensino
Fundamental, os objetivos educacionais estão pautados nos processos de
alfabetização e letramento, no desenvolvimento das diversas formas de

expressão e nos conhecimentos que constituem os componentes curriculares
obrigatórios, juntamente com os conhecimentos organizados na estrutura da
parte diversificada.
A organização curricular da escola no que se refere as séries iniciais foi

pensada e organizada a partir do documento currículo replanejado da SEEDF. A
organização foi feita através de uma leitura sistematizada e discussões com o
corpo discente, direção, coordenação e supervisão escolar. O currículo
replanejado foi dividido em bimestres, respeitando o tempo de aprendizagem e
a questão da organização temporal da escola do campo. Foi organizado de
forma que os gêneros textuais e os conteúdos das artes fossem divididos em
bimestres para que não ficasse repetitivo e a criança inserida desde o primeiro
ano do ensino Fundamental de 09 anos tenha acesso a todas as formas de
conhecimento dos gêneros textuais e todas as

áreas das artes e das

linguagens. Em matemática, a separação do currículo replanejado em bimestre
em matemática foi pensado tendo a criança como construtora do conhecimento,
compreendendo que a construção da lógica formal passa pela construção da
lógica da criança. A divisão foi feita de forma a proporcionar à criança o pleno
desenvolvimento de suas hipóteses de aprendizagens, a saber:

Organização dos eixos integradores:

 Primeiro ciclo (primeiro ao terceiro ano do BIA) compreende: os
processosmentais, números e operações, geometria, grandezas
e medidas e tratamento da informação.

 Segundo ciclo (quarto e quinto ano) Compreende: números e
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operações, grandezas e medidas, espaço e forma e tratamento
da informação.
Tudo foi agrupado e organizado de forma que em cada bimestre a
criança tenha acesso ao conteúdo proposto respeitando o tempo de

aprendizagem.

1.3.1.2.1. Do Biênio- 2020/2021
Conforme a circular nº 22/2021-SEE/SUBEB, considerou se que a
evolução da pandemia da covid 19 levou a Secretaria de Estado de Educação
do DF, a organizar-se novamente de forma remota. A secretaria também se
organizou de forma a atender os alunos de menor rendimento no ano de 2020.
Sabe-se que o currículo replanejado da SEEDF (ID 00080- 00022189/2021-36),
foi elaborado de forma que houvesse essa retomada e revisitação dos
conteúdos de 2020 no ano de 2021, formando assim o biênio de aprendizagem
2020/2021.
A circular acima citada também validou as formas de atendimento no
período remoto o ensino mediado por tecnologias sendo elas: google sala de
aula, google meet, youtube, chamadas de vídeo ou áudios no whatssap, além
do material impresso como livros, apostilas e outros.

1.3.1.2.2.

O Atendimento Mediado por Tecnologias

Conforme dispõe a circular nº 22/2021-SEE/SUBEB, o CED INCRA 09,
tem atuado de forma efetiva para dar suporte aos estudantes e responsáveis
em todos os sentidos, conforme as suas necessidades e especificidades de
aprendizagens. Os professores nas séries iniciais e educação infantil atendem
aos alunos pela plataforma Google Sala de Aula e com aulas interativas pelo
Google Meet de duas a três vezes por semana. Realizam também de forma
individualizada ou em reagrupamentos de reforço utilizando a ferramenta
Google Meet conforme a necessidade de cada um. Na educação infantil, esse
atendimento individual visa uma escuta ativa a fim de proporcionar ao
educando uma interação social e emocional com a professora ou professor.
Nas aulas interativas, as atividades são propostas de forma lúdica com danças,

musicalizações, dinâmicas respeitando o pleno desenvolvimento e o direito a
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ludicidade por parte da criança.

1.3.1.2.3. Organização Bimestral e Semanal
A organização do trabalho pedagógico dar-se -a de forma a contemplar
todos as orientações previstas nas Diretrizes Pedagógicas para organização
Escolar do 2º ciclo para as aprendizagens BIA e 2º bloco, bem como as
Orientações Pedagógicas para Instituições Educacionais Parceiras que ofertam
Educação Infantil. As decisões quanto as questões pedagógicas são tomadas
nas coordenações individuais por séries, sempre feitas as segundas e terças
no período de coordenação. O currículo replanejado foi dividido por bimestres,
e semanalmente é feito a divisão e organização dos conteúdos bem como das
estratégias, projetos e sequências didáticas a serem trabalhadas. São sempre
feitas as sondagens e diagnósticos para conhecer o nível de conhecimento do
aluno, traçando a partir de então as estratégias e tomadas de decisões.
O

trabalho

pedagógico

pressupõe

uma ação articulada

entre

coordenação pedagógica, supervisão e professores. Cada um desempenhando
o seu papel ativo em função do pleno desenvolvimento do educando.

1.3.1.2.4.

Grade Curricular e Eixos Integradores

A divisão por eixos integradores é a seguinte:

 Linguagens e seus componentes: Língua Portuguesa, Arte e Educação
Física; Matemática;

 Ciências Humanas e seus componentes: História e Geografia;
 Ciências da Natureza: que tem as temáticas amplas e integradas, são
elas: Ambiente, ser humano e saúde e recursos tecnológicos.
O Ensino Religioso: Ao ser inserido no contexto educacional público, de
acordo com a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1996 e a Lei Orgânica do DF em 1993, faz-se necessário
respeitar as regras provindas desse espaço, que não é proselitista, mas
pedagógico. O conteúdo de ensino religioso está inserido nas outras disciplinas,
em temas como: autoconhecimento, respeito a si e ao outro, alteridade, respeito
a todas as formas e símbolos religiosos.

Embora os conteúdos sejam pensados de forma interdisciplinar e colocados
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em forma sequencial foram divididos em disciplinas para melhor organização
pedagógica. Lembrando que o planejamento é flexível e está sujeito as variações
conforme a necessidade da organização pedagógica.

2º feira

3º feira

4º feira

5º feira

6º feira

Português

Matemática
Geografia/ou
História

Matemática

Matemática
Produção
de textos

Português
Artes/ou
Educação
Física

Ciências

Português

1.3.2. Organização Curricular nos Anos Finais
De acordo com o Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, são objetivos do ensino fundamental:
1. possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma
perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação
para a Sustentabilidade;
2. promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita
e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos
letramentos;
3. oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos
histórico geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da
economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de
princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e
mundial;
4. fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar
diálogos éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à
garantia de acesso, permanência e formação integral dos estudantes;
5. compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz
de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens,
na perspectiva do protagonismo estudantil.
O alcance desses objetivos passa por um complexo processo de ensinoaprendizagem que contempla quatro grandes áreas do conhecimento:
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Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. A área de
linguagem compreende os componentes curriculares de Língua Portuguesa,
Língua Inglesa, Artes e Educação Física; o componente de Matemática abrange
o um conjunto de conhecimentos relacionados a números, álgebra, geometria,
probabilidade e estatística e grandezas e medidas; as Ciências da Natureza
compreendem três unidades temáticas: Matéria e Energia, Vida e Evolução e
Terra e Universo; por fim, as Ciências Humanas englobam os componentes de
História, Geografia e Ensino Religioso. Cada disciplina conta com um número
semanal pré-definido de hora/aulas, conforme estabelecido pela SEDF. Além
disso, existem horas/aulas destinadas à Parte Diversificada – PD do currículo,
ainda que os temas transversais do currículo perpassem todas as áreas do
conhecimento, considerando a relação dos conteúdos escolares e as práticas
sociais dos estudantes.
Em 2021, parte das horas/aulas relativas à parte diversificada foram
destinadas às áreas de Língua Portuguesa e Matemática, conforme orientação
da SEDF, visando à superação de defasagens de aprendizagens concernentes
a conhecimentos essenciais dessas disciplinas eventualmente provocados ou
agravados pelo contexto da suspensão das aulas em 2020 e possíveis
dificuldades relacionadas ao ensino remoto. Tendo em vista as potencialidades
dessa ação, a escola pretende manter a estratégia pelos próximos anos, visando
também a melhoria do desempenho da escola nas avaliações internas e
externas e, principalmente, visando a contribuir para efetiva aprendizagem dos
educandos.
Diante dos objetivos do ensino fundamental, a organização curricular do
CED INCRA 09 segue dois eixos que se intercruzam e dão sustentação ao
trabalho pedagógico. O primeiro diz respeito aos objetos de conhecimento,
habilidades e competências esperadas para cada ano, bloco e etapa. Assim, a
definição dos objetos de conhecimento passa pelas seguintes questões “O que
os estudantes precisam aprender num dado momento?”, “O que se espera que
eles saibam?”. A resposta a essas questões são orientadas pelos documentos
norteadores dos currículos nacional, regional e local, como a Base Nacional
Comum Curricular, o Currículo em Movimento e Replanejamento curricular para
o biênio 2020/2021 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e
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o Projeto Político Pedagógico da Escola. Nesse sentido, foram oportunizados
momentos para apropriação, discussão e reconstrução (PPP) desses
documentos durante as coordenações coletivas e por área do conhecimento.
O segundo eixo diz respeito às especificidades, necessidades, interesses,
práticas sociais e saberes dos sujeitos e da comunidade envolvida, considerando
as especificidades da escola do campo. É no ponto de intersecção entre esses
dois eixos que se situa o trabalho de planejamento e ação em educação. O
alcance desse ponto de articulação passa pelas seguintes questões “Quem são
os sujeitos da escola e da comunidade?”, “Quais são seus interesses e
necessidades?”, “O que eles sabem e fazem?”, “De que forma as especificidades
do grupo se relacionam aos objetos de conhecimento dos documentos
norteadores do currículo?”, “Qual é ponto de partida?”.
A elaboração de respostas para essas questões passa necessariamente
por uma estreita relação escola-comunidade, baseado em um olhar sensível,
escuta ativa, diálogo, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, planejamento
democrático e flexível. Nesse viés, o inventário da escola da escola do campo
construído pelo CED Incra 09 constitui-se num instrumento basilar para a
elaboração deste PPP e para nortear o currículo e as ações pedagógicas da
escola. O inventário traz uma descrição rica e detalhada dos sujeitos e do lugar
que constituem o CED Incra 09. Além disso, entre 2020 e 2021 foram realizadas
reuniões virtuais com a comunidade para deliberação de questões sensíveis
sobre o funcionamento da escola, bem como foram disponibilizados formulários
em plataformas virtuais para sondagem do perfil pessoal, socioeconômico e
pedagógico da comunidade. Nesses questionários investigou-se os hábitos de
leitura, área de interesse em projetos e as melhorias materiais e estruturais
desejadas para a escola.
O Projeto Político Pedagógico da escola está assentado na interlocução
com a comunidade e as estratégias de médio e longo prazo emanam das
demandas da comunidade.
No que diz respeito ao planejamento curricular para o ano letivo, partimos
das diretrizes curriculares anteriormente mencionadas para a realização de uma
avaliação diagnóstica. A partir das fragilidades identificadas foram elaboradas
estratégias de intervenção, como os reagrupamentos interclasse para a
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minimização ou superação das defasagens diagnosticadas a fim de alcançar as
expectativas de aprendizagem para todos os estudantes, contribuindo para
também para evitar a reprovação e favorecer a correção da distorção idade/série.
A avaliação formativa, por sua vez, ocorre ao longo de todo o processo,
possibilitando o aperfeiçoamento ou revisão das estratégias adotadas e
continuidade da práxis pedagógica.
Além das avaliações diagnóstica e formativa, o conselho de classe é uma
estratégia valiosa para o diálogo e para uma avaliação coletiva mais holística
dos estudantes, procurando, por meio de um trabalho integrado, dar uma visão
global do desenvolvimento dos estudantes e traçar estratégias pedagógicas para
superação de eventuais dificuldades de aprendizagem, infrequência e evasão.
Assim como o conselho de classe, a coordenação coletiva é um tempoespaço de planejamento e ação coletivos, mediados pelo diálogo, estudo do PPP
e outros documentos norteadores da educação, análise do contexto situacional,
definição de objetivos e discussão de estratégias.
É por meio desses diversos instrumentos – inventário, questionário
socioeconômico, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, conselho de classe
e coordenação pedagógica – que ocorre o trabalho permanente de planejamento
e avaliação do currículo e do trabalho pedagógica como um todo, a fim de
oferecer ensino de qualidade, em consonância com as especificidades e
necessidades da comunidade e garantir o direito de aprendizagem, o pleno
desenvolvimento humano, a formação de cidadãos e de uma sociedade mais
igualitária.
1.3.3 Organização Curricular no Ensino Médio
Essa modalidade de Ensino regular ofertada pelo CED INCRA 9 se
desenvolve no período noturno. A Semestralidade tem como objetivo reorganizar
os tempos e espaços escolares, favorecer as aprendizagens dos estudantes e
busca dar significado e aprofundamento ao conhecimento escolar, mediante a
contextualização, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de competências
básicas, superando, assim, a compartimentalização do conhecimento e
estimulando o raciocínio e a capacidade de aprender de todos os envolvidos no
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processo de ensino e de aprendizagem, priorizando a ética e o desenvolvimento
da autonomia e do pensamento.
Nesse sentido, deve-se trabalhar com os estudantes dando ênfase nos
eixos transversais: Uma educação para a diversidade, cidadania e educação em
e para os direitos humanos, educação para a sustentabilidade, trabalhar com
temas contemporâneos. Considerando a característica do CED INCRA 09,
devemos enfatizar o trabalho no tema da Educação no Campo: para além do
eixo transversal, priorizando os sujeitos envolvidos e suas realidades, tentando
promover ruptura de um ciclo de desigualdades nas quais os estudantes do
campo estão inseridos.
Dessa forma, como pressuposto da integração do estudante com a
universidade desde o primeiro ano do ensino médio, a escola trabalha com
ênfase nas matrizes do PAS UnB e orientações para participação no ENEM.
Esse trabalho está fundamentado na formação continuada do quadro de
professores da escola com cursos mediados, palestras ministradas por
professores eméritos/convidados e coordenações coletivas com ampla
discussão sobre as matrizes PAS e ENEM.
Há também uma perspectiva de trabalho voltada para a formação
continuada dos professores onde à partir do segundo semestre de 2021 esses
profissionais já terão acesso ao curso de formação do Novo Ensino Médio (NEM)
por meio da EAPE, acompanhando assim, a reorganização curricular prevista
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), bem como a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio.
1.3.4. Organização Curricular na Educação de Jovens e Adultos
A função primordial da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é garantir os
direitos educativos de um grande número de pessoas com 15 anos ou mais que
não teve acesso ou interrompeu estudos antes de concluir a Educação Básica.
Se é obrigação do Estado promover o processo educativo escolar de pessoas
jovens, adultos e idosos da classe trabalhadora que não tiveram acesso a ele ou
o interromperam, deve-se assegurar o acesso, a permanência, a continuidade e
a conclusão do processo educativo escolar em um formato adequado ao perfil
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das pessoas jovens, adultas e idosas da classe trabalhadora, como sujeito de
saberes.
Nesse ponto deve-se enfatizar que o processo é desenvolvido em uma
escola do campo, e assim a comunidade deve ser vista, dentro da sua realidade
e da sua história.
Uma observação importante é o progresso de formação continuada proposta
pelo CED INCRA 9 para os professores na modalidade da EJA embasada nos
mesmo princípios e cursos do Novo Ensino Médio.

2.

Direitos humanos, educação inclusiva e diversidade
A educação formal, historicamente, foi destinada às camadas

socialmente ricas e aos brancos. Aos pobres, negros, índios, pessoas com
necessidades especiais, praticamente era inexistente. A exclusão social e sua
manutenção se materializava com a sonegação do acesso à educação,
mantendo os espaços de poder e de influência nas mãos da classe dominante.
A Constituição Federal de 1988 foi um marco para a democracia
brasileira, pois trouxe consigo leis e princípios que refletiram parte dos anseios
e lutas que emergiam àquela época. Um desses anseios pautava-se na oferta e
no acesso à educação pública e de qualidade, sem distinção de cor, raça, etnia,
orientação sexual, e outros elementos que tornam o Brasil plural e multicultural.
A educação como direito social é o direito à dignidade humana.
Tal diversidade, presente na escola, precisa ser valorizada, discutida e
fomentada, perpassando todo o currículo, visando combater a discriminação, em
suas diferentes formas. A previsão legal está na LDB, Art. 26-A, que afirma que
“Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e
privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e
indígena”. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008), bem como na Lei
10.639/03, art. 79-B, que inclui no calendário escolar o dia 20 de novembro como
Dia Nacional da Consciência Negra.
No CED INCRA 09, realiza-se algumas ações que visam empoderar
sobre o mito da democracia racial; discutir a construção das relações raciais no
Brasil, com ênfase no imaginário social, senso comum, sobre o negro; refletir o
papel da escola na construção de representações sociais positivas, que
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considerem a história e cultura africana e afro-brasileira na constituição da
identidade nacional. A culminância é realizada com apresentações, debates e
produções no dia 20 de novembro.
Outro aspecto dessa diversidade, está na inclusão de estudantes com
necessidades educacionais especiais nas classes regulares. O Currículo em
Movimento da Educação Básica – Educação Especial afirma que o “objetivo da
educação especial inclusiva é ensinar a todos seus estudantes, sem distinção e
com qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e
promovendo

seu

processo

de

ensino-aprendizagem,

bem

como

seu

desenvolvimento global” (p.11). Sendo assim, os estudantes contam com
adaptação e adequações curriculares nas salas de aula, atendimento na Sala de
Recursos (público-alvo), participação em outros serviços, como SOE e SEAA,
bem como atendimento fora do ambiente escolar e de acordo com a demanda e
encaminhamentos. É realizado um trabalho articulado de sensibilização sobre
inclusão com os diversos segmentos escolares, como participação na Semana
Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com
Necessidades

Educacionais

Especiais

(Lei

Distrital

nº

5.714/2016) e

desenvolvimento de atividades de conscientização do Dia Nacional de luta da
Pessoa com Deficiência. Lei nº 1.133/2005, como a seleção de atividades,
amostras, oficinas e palestras voltadas ao tema.

3.

Projeto Interdisciplinares
Com base no Currículo da Educação Básica da SEEDF 2014, cada

escola deve apresentar a forma como promove a interdisciplinaridade, o trabalho
com projetos, a relação da teoria com a prática, a contextualização, o trabalho
com os temas transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e
Educação em e para os Direitos Humanos; Educação para a Sustentabilidade.
Desenvolvimento de programas e projetos específicos (Centros de Iniciação
Desportiva, Educação com Movimento, Programa Saúde na Escola, entre
outros).
O Centro de Educacional INCRA 09 desenvolve seus projetos de acordo
com a necessidade e expectativas da comunidade escolar, da realidade em que
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está inserido e buscando trabalhar de modo interdisciplinar os temas
transversais. Seguem os projetos realizados na Unidade Escolar.


CED INCRA 09 – Somos Todos Responsáveis

Público Alvo:
Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio e EJA
Descrição do Projeto:
Projeto Gerador que envolve toda comunidade escolar e perpassa por
todos os segmentos, a fim de agregar à Escola os Valores do Campo e suas
origens, suas matrizes e a valorização dos saberes agregados a essa temática,
considerando o cerrado como nosso bioma. Saberes esse que envolvem:
alimentação saudável, plantio de ervas medicinais, resgate da permacultura, da
agroecologia e da relação homem/terra no sentido da qualidade de vida.


Plenarinha

Público Alvo:
Alunos do 1º e 2º período da Educação Infantil.
Descrição do Projeto:
Este é um projeto que busca incentivar as crianças da Educação Infantil
exercerem a cidadania de forma ativa e participativa, bem como conhecer seus
direitos e deveres, se expressando de forma clara, utilizando suas diferentes
expressões e linguagens.



Projeto Literário “Entre contos e Versos”

Público Alvo:
Alunos do 1º e 2º período da Educação Infantil e Anos Iniciais.
Descrição do Projeto:
Tendo em vista que a língua é um instrumento de poder, pois por meio
dela se efetiva a comunicação. A leitura e produção de textos é uma das formas
de comunicar-se com o mundo através das palavras. Expressar-se através da
reescrita de um texto, resumo de um livro, inferir e dar sua opinião, criar um final
diferente para uma história, tudo isto é uma das formas de despertar o senso
crítico e a consciência estética sobre a leitura e escrita. O projeto está alinhado
a BNCC
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No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto
histórico e cultural, comunicar-se ser criativo, analítico- crítico,
participativo, aberto ao novo. Colaborativo, resiliente, produtivo
e responsável, requer muito mais do que o acúmulo de
informações. Requer o desenvolvimento de competências para
aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez
mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade
nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para
resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões ,ser
proativo para identificar os dados de uma situação e buscar
soluções, conviver e aprender com as diferenças e
adversidades (BRASIL, 2017, p. 14)

Sabe-se que a maioria dos nossos alunos tem pouco contato com a
leitura em seu ambiente familiar, e isto se apresenta nas dificuldades de
aprendizagens decorrentes dessa carência, faz-se então necessário a
realização de um trabalho que desperte o gosto e o hábito da leitura e da
produção textual, condição indispensável ao desenvolvimento social e a
realização individual do educando. Logo esse projeto tem como objetivos
despertar, incentivar e promover a leitura no âmbito escolar e/ou em casa no
contexto das aulas remotas; visando a formação do caráter do leitor no
educando, a melhor qualidade do ensino-aprendizagem e o desenvolvimento
social e cultural. Dessa forma buscará:
1.

Ampliar o repertório de leitura;

2.

Praticar a

escrita e suscitar no aluno o apreço pela leitura,

estimulando sua produção textual;
3.

Desenvolver a escrita e oralidade;

4.

Desenvolver o espírito crítico;

5.

Ampliar o vocabulário;

6.

Promover uma interação com textos verbais e não verbais;

7.

Estabelecer a leitura como ferramenta

fundamental

na

construção do conhecimento;
8.

Propiciar ao educando enfoques básicos de aspectos filosóficos,

morais e éticos, visando a formação integral do cidadão.
9.

Propiciar ao educando enfoques básicos de aspectos filosóficos,

morais e éticos, visando a formação integral do cidadão.
O projeto acontecerá de forma articulada entre coordenação, biblioteca, e
professores de cada turma no contexto das aulas remotas e/ou híbridas. Serão
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trabalhadas histórias infantis, clássicos da literatura, reportagens de revistas,
histórias em quadrinhos, músicas, lendas, contos, releituras de quadros e
poesias. Serão abordados a obra, a biografia, características gerais da obra e
importância sociocultural. Os temas serão abordados e adaptados de acordo
com as particularidades de cada turma visando o pleno desenvolvimento do
educando. Cada professor trabalhará os gêneros textuais (rótulos, propaganda,
reportagem, notícia, poemas, poesias, contos, histórias infantis, cantigas de
roda, músicas, composições autorais, quadrinhas, parlendas, lendas, bilhete,
carta, lista, biografia, releitura de quadros e vários outros. Tudo de acordo com
a BNCC e o currículo replanejado da Secretaria de Educação do DF.
1. As ações no contexto remoto serão as seguintes: a coordenação,
supervisão e professores planejará atividades, dinâmicas, contação de histórias,
músicas e outras ações que visem a dinamização do trabalho;
2. Estas ações visam incentivar o gosto pela leitura, o senso estético e
crítico, a ampliação de vocabulário e conhecimento de mundo;
3. As ações no formato presencial seguirão os mesmos moldes ampliadas
para visitas a biblioteca para leituras em grupo, dramatizações de peças teatrais,
musicais, danças e outros;
4. No formato presencial, sempre nas sextas-feiras durante uma hora será o
momento da leitura, em que todas as turmas, fará ações de leitura individual,
manuseio dos livros, ouvir histórias, leitura compartilhada etc;
5. Será incentivado o caderno de produção de textos, visando o
desenvolvimento e organização do pensamento, a melhora na escrita ortográfica
e o hábito e gosto pela escrita e produção textual.
A duração do projeto será por tempo indeterminado, adaptando-se nas aulas
remotas, híbridas e presenciais. O projeto será desenvolvido no contexto das
aulas remotas, bem como, híbridas e presenciais. No contexto remoto será
desenvolvido através do google meet. As turmas de 5º anos, por ter a
característica da bidocência, será atendida pelas professoras da turma, com
atividades de produção de textos e leitura de livros em formato digital. As
atividades devem contemplar todos os gêneros textuais previstos no currículo
replanejado.
A educação infantil, com suas especificidades e peculiaridades do brincar
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e da ludicidade, voltadas para o pleno desenvolvimento da criança, será atendida
de forma dinâmica e plena com ações que visem o pleno desenvolvimento do
ser. As turmas serão atendidas aos pares por séries, por níveis ou por grupos,
visando a socialização e interação para o desenvolvimento afetivo.

 Formação de leitores: o tempo-espaço da leitura na escola
Público Alvo:
Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental.
Descrição do Projeto:
Estudos, pesquisas e avalições de larga escola em nível nacional e
internacional vêm demonstrando cada vez mais a importância da leitura para o
desenvolvimento dos estudantes, bem como a defasagem do Brasil nesse
aspecto. Resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes –
PISA de 2018 indicam que
cerca de 50% dos brasileiros não atingiram o mínimo de
proficiência que todos os jovens devem adquirir até o final do
ensino médio. O Pisa 2018 revela que os estudantes brasileiros
estão dois anos e meio abaixo dos países da OCDE em relação
ao nível de escolarização de proficiência em leitura. Esse
resultado representa um grande obstáculo, dificultando ou até
mesmo impedindo que estudantes avancem nos estudos,
tenham melhores oportunidades no mercado de trabalho e
participem plenamente da sociedade (INEP, 2019).

O Brasil ocupa a faixa de 55º a 59º lugar no ranking de leitura entre 79
países, apresentando o segundo pior índice da América Latina. Esse quadro é
identificado também pelos professores em sala de aula, que percebem
dificuldade dos alunos em ler e interpretar até mesmo textos simples,
independentemente da área de conhecimento.
Da mesma forma, o Índice de Analfabetismo Funcional – INAF demonstra
que 27% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. A
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2015), por sua vez, revela que 42% dos
brasileiros, com mais de 5 anos, alegam que não leem porque não compreendem
ou têm dificuldades para ler, enquanto 44% não são leitores (não leram nem
mesmo um trecho de um livro.)
Esses dados escancaram a precariedade da proficiência em leitura entre os
brasileiros e alertam para a urgência de políticas públicas e ações para a
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superação desses índices. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revelou
ainda que 61% das escolas públicas e 84% das escolas rurais não possuem
biblioteca ou sala de leitura. Esses resultados evidenciam de forma patente que
existe uma carência na oferta de recursos necessários à prática de leitura nas
escolas. Além da falta de recursos materiais, é comum nas escolas do país a
ausência de profissionais capacitados para atuar em bibliotecas e de projetos
voltados para o fomento à leitura.
Nesse sentido, propomos um projeto de leitura, de cunho transdisciplinar,
visando à formação de leitores, por meio da oferta de recursos, oportunização
de tempos e espaços, incentivo à leitura, trabalho de estratégias de
interpretação, compreensão e desenvolvimento de trabalhos e produtos
inter/transdiciplinares relativos às obras lidas. Com o objetivo de promover a
formação de leitores, por meio de um projeto voltado para o incentivo à leitura,
oferta de recursos, oportunização de tempos e espaços, ensino-aprendizagem
de estratégias de interpretação e compreensão, reflexão e discussão acerca das
obras

lidas,

além

do

desenvolvimento

de

trabalhos

e

produtos

inter/transdiciplinares relativos às obras lidas.
Tendo em vista a relevância da leitura para a aprendizagem, bem como
para a formação de cidadãos e para o pleno desenvolvimento humano e
considerando o déficit dos estudantes brasileiros no quesito leitura, as equipes
pedagógica e gestora e o corpo docente do CED INCRA 09 delimitou a seguinte
questão norteadora: De que forma a escola pode contribuir para a formação de
leitores, atuando em frentes como a motivação, o trabalho integrado e
transdisciplinar, a organização de tempos e espaços, a disponibilização de
recursos humanos e materiais e o desenvolvimento de práticas de leitura?
Dessa forma, por meio de parceria entre a Biblioteca Pública de Ceilândia
e do Grupo Mulheres do Brasil, serão disponibilizados exemplares de obras
literárias escolhidas pelo corpo docente para serem trabalhadas coletivamente
nas turmas. Cada turma/ano trabalhará com uma obra por bimestre. A leitura das
obras será realizada diariamente por 15 minutos na escola no “Intervalo da
leitura”, com a participação de todo o corpo docente, por meio da mediação do
professor regente em sala no momento do “Intervalo de leitura”.
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Antes do início de cada bimestre literário, será feita uma abertura do
trabalho de leitura com apresentação da obra e biografia do escritor, podendo
contar com a presença de convidados e realização de atividades diferenciadas
e lúdicas. Além disso, o corpo docente deverá se reunir a fim de identificar quais
as disciplinas afins ao tema contemplado na obra e para a definição de que
produto final será desenvolvido de forma inter/transdisciplinar, como por exemplo
exposições, seminário, maquetes, retextualização (em HQ, pinturas, paródia,
música, etc.), teatro, curta-metragem, entre outros a serem definidos e
desenvolvidos pelo grupo.
Para realização desse projeto serão necessários os seguintes materiais:


Livros literários: um título por ano/turma a cada bimestre, com exemplares
suficientes para toda a turma;



Profissional para atendimento aos alunos na biblioteca/sala de leitura;



Sala de leitura;



Mobiliário (poltronas, mesas, almofadas, tapetes, etc.);
Pretendemos promover a formação de leitores, oportunizando tempos,

espaços e práticas de leitura, favorecendo o hábito e o gosto pela leitura, o
desenvolvimento de estratégias de interpretação, compreensão e análise crítica
e discussão do conteúdo, fruição estética, elaboração de produtos artísticos e
científicos, e desenvolvimento de habilidades e competência diversas de cunho
transdisciplinar.
Como podemos observar pelos resultados das pesquisas e avaliações
sobre leitura, nossos estudantes apresentam um déficit expressivo no que
concerne à competência leitora, alfabetismo funcional e hábito de leitura. Além
disso é evidente a falta de recursos humanos e materiais à disposição dos
alunos, especialmente nas escolas do campo, onde a população não tem acesso
a bibliotecas e livrarias, além da falta de projetos e práticas relacionadas a
atividades de leitura.
Entendemos que a plena formação humana, a superação de
desigualdades, a formação de cidadãos, o desenvolvimento de competências e
habilidades em todas as áreas do conhecimento e a superação de estatísticas
insatisfatória de desempenho dos estudantes passam necessariamente pela
leitura, tarefa a ser promovida na e pela escola. Por isso acreditamos que um
66

projeto de leitura como o ora apresentado pode contribuir para os objetivos
estabelecidos e para a garantia de uma educação de qualidade para a
comunidade do campo.


Educação em Movimento

Público Alvo:
Alunos Educação Infantil e Anos Iniciais
Descrição do Projeto:
Tem como finalidade a ampliação das experiências corporais dos
estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar entre o professor
de atividades e o professor de Educação Física, na perspectiva da Educação
Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito
Federal.


Semana de Educação Para a Vida - Instituída pela Lei 11.988
(27/07/2009)

Público Alvo:
Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio e EJA
Descrição do Projeto:
Tem como objetivo oferecer conhecimentos relativos a matérias não
constantes do currículo obrigatório (Diversidade, ecologia e meio ambiente,
bullying, valorização do homem do Campo, (Estatuto da Criança e do
Adolescente,). Prevista no calendário Escolar da Secretaria de Educação do
Distrito Federal.


Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água.

Público Alvo:
Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio e EJA
Descrição do Projeto:
Desenvolve ações educativas acerca do uso sustentável da água, com o
envolvimento de toda a comunidade escolar através de palestras, seminários,
teatro, etc.
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Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP)

Público Alvo:
Anos Finais e Ensino Médio
Descrição do Projeto:
Despertar nos alunos o gosto pela matemática e pela ciência em geral e
motivá-los na escolha profissional pelas carreiras científicas e tecnológicas. É
realizado simulado um preparatório com baterias de exercícios de matemática
antes de cada etapa.


Semana da Criança

Público Alvo:
Ed. Infantil e Anos Iniciais
Descrição do Projeto:
Visa promover atividades variadas e interessantes, de classe e
extraclasse visando o lazer, a interação e o conhecimento dos alunos da
Educação Infantil e dos Anos Iniciais dessa Unidade de Ensino.


Juntos, Família e Escola – Feira Familiar

Público Alvo:
Comunidade Escolar, Funcionários, Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais,
Ensino Médio e EJA
Descrição do Projeto:
Visa motivar a participação dos pais nas ações educativas desenvolvidas
pela escola e, principalmente, neste evento, por ser um momento de interação e
troca de experiência entre os segmentos da comunidade escolar buscando
valorizar a produção local com uma feira com produtos da região; os
protagonistas desses eventos serão as próprias famílias, onde estarão
organizando os espaços para exposições e vendas da sua produção, será
ofertado também ações sociais com: PSE (Programa Saúde na Escola).
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Jogos Interclasses

Público Alvo:
5º Anos, Anos Finais, Ensino Médio e EJA
Descrição do Projeto:
Serão realizados no segundo bimestre. A realização desse projeto tem o
objetivo geral de avaliar o grau de conhecimento dos alunos em relação às
modalidades desenvolvidas proporcionando a oportunidade de criar, observar,
experimentar,

movimentar-se,

cooperar,

sentir,

pensar,

adquirindo

competências, confiança e autonomia, através de atividades desportivas, bem
como promover a interação social entre alunos e professores, não obstante, visa
também promover atividades voltadas à quebra da rotina no ambiente escolar,
incentivando a prática de atividades saudáveis. Vale ressaltar que, a coparticipação na organização do evento/projeto, valoriza a participação ativa dos
alunos em todo o processo do evento, garantindo sua interferência como agente
construtor e responsável pela co-gestão, co-responsabilidade e integração, de
tal modo, que favoreça seu comprometimento, gerenciando situações de
interesses individuais e coletivos.


Semana da Inclusão

Público Alvo:
Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio e EJA
Descrição do Projeto:
Proporcionar vivências, compartilhar experiências de integração e reflexão em
torno do tema inclusão social e educacional, por meio de atividades
diversificadas, como palestras, debates e apresentações, com temas
direcionados para o paradigma da inclusão.


Dia da Consciência Negra

Público Alvo:
Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio e EJA
Descrição do Projeto:
Compreendendo a necessidade que as práticas escolares contemplem
uma postura antirracista o projeto visa realizar ações ao longo de todo o ano
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letivo com culminância, apresentação de trabalhos e reflexões, na semana do
dia 20 de novembro, dia que marca a luta contra o racismo e a valorização da
história e cultura africana. Com o objetivo de levar as estudantes e os estudantes
a refletirem sobre o racismo e questões étnico-culturais para compreenderem
que cada povo possui sua identidade própria, presente nas crenças, costumes,
história e organização social e assim perceberem suas contribuições do povo
preto para o desenvolvimento da humanidade, em especial do Brasil, também
levar o aluno e aluna a se perceber parte desse povo. Transformando alunos e
alunas em multiplicadores dos saberes aprendidos e dessa forma contribuir com
uma mudança social efetiva. Como sugestão de atividades a serem
implementadas temos:


Português: Pesquisar palavras de origem africana; Produzir, utilizando
diferentes formas de expressão, textos individuais e coletivos sobre os
debates e as reflexões do assunto; Leitura e produção de textos de
diferentes gêneros sobre preconceito racial; Leitura de imagens: várias
realidades vivenciadas por negros e negras.
Sugestão de autores: Lélia Gonzales, Maria Carolina de Jesus, Djamila
Ribeiro, Chimamanda Ngozi Adichie, Angela Davis, Emicida, Silvio de
Almeilda, Lazaro Ramos.



História: Refletir em relação ao início do racismo no Brasil; Reconhecer a
herança cultural dos negros; Refletir e opinar sobre o papel do negro na
formação da nação brasileira; Debater temas como: Preconceito racial/ O
processo de abolição; Apresentação de figuras ilustres negras da história
brasileira passada e atual, bem como de pessoas afro brasileiras do
convívio dos alunos.



Geografia: Localizar comunidades negras no Brasil e mapear a sua
distribuição; Formação do povo brasileiro; O processo de colonização e a
distribuição geografia do povo negro no Brasil; A migração forçada dos
povos africanos; Os movimentos negros e suas influências; A
territorialidade dos Quilombos no Brasil; A ancestralidade africana
presente em grau alto nas regiões do Brasil.
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Ciências: Genética dos negros (presença ou ausência de melanina);
Leitura e análise de textos que refletem as condições subumanas
vivenciadas por muitos negros em nosso país.



Matemática: Textos que retratem a discriminação racial contendo dados
numéricos; Elaboração de questionário e realização de pesquisa sobre
discriminação racial; História da Matemática; Construção e análise de
gráficos.



Artes e Educação Física: Observar manifestações de arte realizadas
pelos povos afro-brasileiros; Vivenciar através de músicas sobre o tema
um pouco da cultura africana através do canto e de dramatizações; A
influência africana na nossa culinária, na dança, na música, na vivência
religiosa e no jeito de ser brasileiro; Apresentação de peças teatrais,
fantoches, recitais, exposições.



Inglês: Identificação e tradução de palavras referentes aos seguintes
temas: Pobreza, Discriminação e Injustiça; Trabalhar textos e músicas
voltadas para os aspectos raciais.



Semana do Ensino Médio

Público Alvo:
Ensino Médio
Descrição do Projeto:
Busca orientar os alunos do Ensino Médio em relação aos cursos
oferecidos nas faculdades públicas e particulares.

Realizações de Testes

vocacionais, aulas com temáticas direcionadas: PAS, ENEM e Vestibulares.



Programa de Saúde na Escola (PSE)

Público Alvo:
Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio e EJA
Descrição do Projeto:
Contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de
promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das
vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e
jovens da rede pública de ensino.
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Agrofloresta

Público Alvo:
Toda comunidade escolar
Descrição do Projeto:
Objetivo Geral:
Promover junto ao estudante a importância da preservação do meio
ambiente e práticas que permitam conciliar a produção com a satisfação das
necessidades humanas e o uso racional dos recursos naturais e hídricos.
Objetivo Específicos:


Provocar na comunidade ações que possam ser utilizadas na agricultura
familiar.



Promover interação entre a escola e a comunidade campesina na busca
de trocas de saberes culturais.

Justificativa:
Fortalecer a identidade da escola do campo com todas suas
especificidades, desafios e lutas por meio da elaboração e execução de um
projeto em que os próprios atores do campo são protagonistas e legitimados,
pois conhecem os anseios da comunidade e compreendem suas riquezas
sociais e humanas.
Metodologia:
Foi reservado um espaço da escola, aproximadamente 4 metros
quadrados, integrando a agroflorestal, o viveiro de plantas e a coleta de água da
chuva no intuito de fomentar práticas agrícolas e pedagógicas à agricultura
familiar.
Bens de capital e consumo:
Capital: caixa d’agua, bomba d’agua, armários, ferramentas, carrinho de mão,
roçadeira
Custeio: terra, sementes, adubos, materiais hidráulicos, ferramentas agrícolas,
calcário.
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Oficina de Saberes do Campo

Público Alvo:
Toda comunidade escolar
Descrição do Projeto:
É uma ação pensada pelo corpo docente do Centro Educacional Incra 09
– CED INCRA 09 – como estratégia de conscientização dos educandos sobre a
identidade dos sujeitos do campo. Essa ação constitui a primeira etapa de um
projeto voltado para o reconhecimento e fortalecimento da identidade dos
sujeitos que o compõem.


Festival Cultural

Público Alvo:
Ed. Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio e EJA
Descrição do Projeto:
Envolve toda a comunidade escolar e visa apresentar os trabalhos
desenvolvidos ao longo de todo o ano.


Xadrez, a jogada certa para a inclusão

Público Alvo:
Estudantes atendidos na sala de recursos
Descrição do Projeto:
O Centro Educacional INCRA 09, escola do campo situada na zona rural
de Ceilândia, próxima à Barragem do Rio Descoberto, conta atualmente com 649
alunos matriculados, que moram em chácaras, assentamentos e condomínios
nas imediações da escola. Parte desses estudantes ajudam seus pais ou
responsáveis nas atividades de plantio e colheita, não tendo muitas vezes tempo
para distração. A escola atende a todos os segmentos da educação básica,
desde a educação infantil, passando pelos anos iniciais e finais do ensino
fundamental, ensino médio, e seja, tornando seu espaço de recreação
insuficiente para o descanso de seus alunos na hora dos intervalos, gerando
assim conflitos, correria e eventuais brigas no horário dos mesmos.
Sendo assim, a Sala de Recursos tem como proposta, em 2019 a 2023,
aos estudantes público-alvo do seu atendimento e que serão protagonistas na
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execução do projeto, Xadrez, a jogada certa para a inclusão, de forma a
colaborar com a socialização e desenvolvimento cognitivo dos alunos por meio
do jogo de xadrez, contribuindo para a aprendizagem e diminuindo os conflitos
gerados durante os intervalos. Contará também com a participação dos alunos
e professoras dos 5º anos A e B, na aplicabilidade e monitoria do projeto por
parte dos professores da sala de recursos e dos ENEE's por meio oficinas.
O projeto será dividido em fases envolvendo sempre a transmissão e
compartilhamento de saberes entre os ENEE'S e parceiros, inicialmente com
oficinas e um torneio para os 5º anos A e B, estendendo para as demais turmas
ao longo do ano.
Com os conhecimentos adquiridos pelos alunos através das oficinas,
serão disponibilizados jogos durante os intervalos, para que estes repassem o
que aprenderam para os demais alunos da escola.
A proposta pedagógica de inserir o jogo de xadrez no processo de ensinoaprendizagem visa preparar o aluno para que seja capaz de tomar decisões em
situações que exigem raciocínio rápido, e em busca de formar cidadãos íntegros
através de uma atividade lúdica.
O xadrez é muito mais que um jogo, ele é um excelente exercício mental
que estimula o raciocínio lógico. A prática do xadrez desenvolve algumas
habilidades tendo como destaque, a memorização, a concentração, o
planejamento, a tomada de decisões, a paciência, o respeito mútuo, a
imaginação, a versatilidade.
O xadrez é considerado como um excelente suporte pedagógico visto que
se relaciona com diversas disciplinas, tais como: Matemática, Artes, História,
Geografia, além da Ética.
Na Matemática explora-se inicialmente o tabuleiro e a movimentação das
peças associadas com a Geometria e suas dimensões. Nas Artes, é possível
explorar as formas das peças, por exemplo com o uso de argila, e sua pintura.
Na História, pode ser trabalhada sua origem, a cultura dos seus povos e a
relação entre os aspectos sociais e políticos. Na Geografia, pode ser abordada
a localização onde o jogo era praticado. E finalizando, quanto à Ética, aborda a
necessidade de cumprir regras e o respeito mútuo.
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Esse projeto tem como objetivo colaborar com a socialização e
desenvolvimento cognitivo dos alunos por meio do xadrez visando sempre o
protagonismo do estudante.
Objetivos Específicos:
• Proporcionar momentos de desenvolvimento do raciocínio lógico,

coordenação motora e respeito mútuo;
• Realizar atividades que permitam ao ENEE's e demais alunos, adquirirem

autonomia na tomada de decisões e fazer escolhas;
• Promover a socialização dos alunos;
• Integrar os alunos de diferentes ciclos;
• Oportunizar a troca de experiências entre os estudantes;
• Conhecer e aprender como se joga xadrez.

Recursos Necessários:
1- Salas de aula,
2- Apostilas com o manual do jogo,
3- Cola, tesoura, lápis de cor, tnt.
4- Folhas desenhadas com as figuras das peças,
5- Pátio da escola,
6- 10 Jogos de xadrez, compostos por tabuleiro e peças (tabuleiro de
madeira),
7- Premiação (10 jogos de xadrez e 60 medalhas),
8- 20 Camisetas para os alunos participantes do projeto.



SAEB: Explorando o Sistema de Avaliações

Público Alvo:
Alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Descrição do Projeto:
Desde o ano de 1990 o Ministério da Educação aponta o SAEB como
sendo o conjunto de avaliações oficiais para que possamos obter números reais
acerca da qualidade do processo de ensino e aprendizagem do sistema
educacional brasileiro. O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) é
um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite que ao Inep
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realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem
interferir no desempenho do estudante.
No Distrito Federal essas avaliações são aplicadas em toda a rede de
ensino de todas as esferas da educação e contempla todos os segmentos, isso
quer dizer que temos avaliações próprias para os anos iniciais do ensino
fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio.

Como somos uma escola situada na zona rural, e somos considerados
como segmento de Educação do Campo nosso público alvo vive em sua maioria
em trabalhos voltados para a lavoura e agropecuária, fazendo com que a escola
tenha uma dinâmica diferente e um funcionamento compatível com o que diz os
documentos norteadores da educação do campo. Com isso observamos a
necessidade de uma dinâmica e uma metodologia diferenciada no tocante a
conscientização da importância de se realizar as avaliações externas a fim de
que os índices de qualidade de ensino da escola alavanquem e sejam
compatíveis com o trabalho realizado por toda comunidade escolar desta região.
Em razão de uma avaliação da equipe pedagógica, equipe gestora e equipe
docentes a respeito de uma melhora dos indicadores de qualidade do processo
de ensino e aprendizagem, foi proposto como alternativa a realização de um
projeto abrangente onde seria incluído todos os segmentos educacionais da
escola para viabilizar esse projeto. Onde cada profissional aproveita sua área de
atuação para colocar em prática a aplicação de questões e simulados,
direcionando os alunos a uma familiarização com questões ou itens das
avaliações externas.
Dessa forma, esse projeto tem como objetivo proporcionar a melhora dos
indicadores (IDEB) de qualidade da educação do CED INCRA 09.
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Em relação a metodologia serão aplicados bimestralmente simulados e/ou
atividades avaliativas com questões ou itens das avaliações externas aplicadas
anteriormente ou serão trabalhados itens retirados de um banco de questões
criados pelos professores da escola, mantendo assim a autonomia pedagógica
da unidade escolar. Também serão explorados textos retirados das matrizes de
referência da secretaria de educação, além de aulas voltadas para a
interpretação de textos, trabalhando questões de inferência e diferentes gêneros
textuais, além de situações problemas envolvendo o letramento matemático.
As turmas de primeiro ano farão esses simulados e/ou atividades
avaliativas a partir do segundo semestre do ano letivo.
Materiais necessários:





Simulados de Língua Portuguesa;



Simulados de Matemática;



Simulados de Ciências Humanas;



Simulados de Ciências da Natureza;



Quadro Branco;



Apostila com questões de interpretação textual.

SAEB: Matrizes curriculares do SAEB na disciplina de
Matemática

Público Alvo:
Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental
Descrição do Projeto:
O projeto tem o intuito de desenvolver nos alunos mais motivação e
empenho, com conteúdo e envolvimento prático, estimulando os alunos a
melhorar o desempenho, trabalhando o seu raciocínio e evoluindo seus hábitos
de leitura e interpretação, preparando os alunos pra incentivar e revisar
conteúdos englobando as matrizes curriculares do SAEB nas aulas de PD.
Para aprimoramento e melhoria de desempenho no SAEB, serão
realizadas atividades que contemplem a resolução de problemas em que são
consideradas capacidades como observação, estabelecimento de relações,
comunicação (diferentes linguagens), argumentação e validação de processos,
estimulando formas de raciocínio como intuição, indução, dedução e estimativa,
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pois a Matriz de Referência de Matemática é estabelecida a partir do pressuposto
de que o conhecimento matemático ganha significado quando os alunos têm
situações desafiadoras e trabalham para desenvolver estratégias de resolução,
o que não exclui totalmente a possibilidade da proposição de alguns itens com o
objetivo de avaliar se o aluno tem domínio de determinadas técnicas.



SAEB: Leitura, Interpretação e Compreensão de Gêneros
Textuais.

Público Alvo:
Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental
Descrição do Projeto:
O CED Incra 09 apresentou baixos resultados nas últimas avaliações
educacionais realizadas no Distrito Federal, como por exemplo o SAEB. Com
isso, estratégias educacionais precisaram de ser criadas para melhorar esses
índices. No entanto, em virtude do contexto da pandemia causada pelo vírus da
Covid 19, o cenário educacional do Distrito Federal precisou ser readequado a
partir do ensino remoto. Essa situação tornou ainda mais visível a discrepância
social, educacional e econômica das famílias cujos estudantes são atendidos
pelo CED Incra 09. Assim, a efetivação do ensino e da aprendizagem foi
prejudicada devido à falta de recursos materiais e tecnológicos de alguns desses
alunos, fora o afastamento físico da figura do professor.
Assim, faz-se necessário uma abordagem aprofundada de conteúdos de
leitura, interpretação e produção de textos na disciplina de Língua Portuguesa.
Baseando-se no replanejamento curricular feito pela SEE-DF, em que alguns
conteúdos das séries anteriores devem ser retomados a cada novo ano para
reforçar e ampliar o conhecimento. Com o objetivo de viabilizar a retomada
desses conteúdos e melhorar os índices de avaliação do SAEB, esse projeto foi
criando para que aconteça uma abordagem direta e intensiva em relação aos
diversos gêneros textuais na disciplina de Língua Portuguesa. Possibilitando
assim, uma progressão escalonada dos alunos em leitura, interpretação e
produção de textos.
Desse modo, no 6° ano, devem ser priorizadas a tipologia descritiva e
narrativa a partir de gêneros textuais que despertem o interesse lúdico dos
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alunos, como os diversos tipos de contos; clássicos da literatura infantil; histórias
em quadrinhos; literatura de cordel; letras de músicas; entre outros. A
abordagem, no 7º ano, seria em torno da tipologia argumentativa e expositiva,
utilizando gêneros que despertem a criticidade dos estudantes, por meio de
anúncios; classificados; entrevistas; análise de fatos e opiniões; textos
reivindicatórios e propositivos; defesa de direitos e participação social, entre
outros.
No 8º ano, a tipologia argumentativa e expositiva continuaria em
destaque, porém por intermédio de gêneros textuais relacionados às mídias,
tecnologias e práticas da cultura digital, como os podcasts; crônicas midiáticas;
resenhas de mídia; resumos; fichamentos; entre outros. Já no 9º ano, haveria
uma retomada da tipologia narrativa e descritiva, trabalhando gêneros de
mistério, suspense e humor. Além do aprimoramento do pensamento crítico por
meio da tipologia argumentativa e expositiva de fatos e opiniões que envolvam
debates sobre os Direitos Humanos, participação política e social.
Tal intervenção se dará por meio do uso das aulas de PD pelo professor
de língua portuguesa, o qual no decorrer do ano letivo fará do Projeto
interdisciplinar horário destinado exclusivamente ao desenvolvimento das
capacidades de leitura, interpretação e compreensão dos vários gêneros textuais
anteriormente descritos. Espera-se assim fortalecer ao educando outros elos do
processo de aprendizagem, já que ao desenvolver capacidades cognitivas
relacionadas aos atos da leitura eficiente e da compreensão real daquilo está
sendo lido, permitir-se-á ao aluno ampliar competências que solidifiquem seu
processo de aprendizagem não só em língua portuguesa, mas em todas as
outras disciplinas que fazem parte do currículo educacional.
Desta forma, têm-se como objetivos a serem alcançados – respeitandose os gêneros textuais que serão abordados nos 6°s, 7°s, 8°s e 9°s anos - os
seguintes termos:
• Estimular o prazer pela leitura e despertar o potencial cognitivo e
criativo do educando;
• Possibilitar o desenvolvimento vocabular e motivar a produção de
textos orais e escritos;
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• Interiorizar formas ortográficas, por meio da produção ativa de resumos
e resenhas;
• Propiciar acesso aos diversos gêneros textuais a serem estudados do
6° ao 9° ano;
• Despertar o desejo por novas leituras e viabilizar o exercício da fantasia
e da imaginação;
• Desenvolver no estudante, por meio da leitura, capacidades voltadas
para a interpretação, compreensão e produção ativa de textos;
• Ampliar os horizontes pessoais, culturais e educacionais do educando;
•Promover a formação crítica e emancipadora que possibilite ao estudante
a transformação da sua própria realidade educacional;
• Fornecer ao estudante condições para a realização adequada das
avaliações de larga escala.
Espera-se, portanto, ao destinar as aulas de PD - como elemento
essencial à implementação deste projeto - otimizar a quantidade e a qualidade
do tempo destinado à sua realização, já que tendo o professor de língua
portuguesa um horário semanal a mais e, exclusivamente, destinado ao projeto
em questão, poderá o educador, sem prejuízo dos afazeres habituais,
acompanhar de modo mais eficiente o desenvolvimento das atividades
propostas no decorrer do ano letivo.
Por fim, fica exposto que a ampliação do tempo em que o professor de
língua portuguesa passará junto aos seus alunos, possibilitará uma maior
capacidade de prepará-los para a realização das avaliações de larga escala,
tendo em vista que o estudo dos gêneros textuais caminhará ao encontro da
percepção - pelo aluno - do modo como as questões de língua portuguesa são
cobradas em tais exames.


Reciclando e Brincando

Público Alvo:
Alunos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Descrição do Projeto:
Este projeto intitulado “Reciclando e Brincando “propõe trabalhar com a
confecção de brinquedo para possibilitar o desenvolvimento de cooperação e
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socialização das crianças, colocando-as em situações de diálogos e introduzindo
o conteúdo do ano letivo de forma lúdica.
A utilização de atividades lúdicas tem como proposta ensinar brincando e
sem cobranças, tornando a aprendizagem significativa e de qualidade. Tanto os
jogos como as brincadeiras auxiliam ao aluno no seu desenvolvimento físico,
mental e intelectual. Na atualidade a criança não brinca com brinquedos manuais
de confecção própria, perdendo a criatividade e concentração.
Estimular a criança a participar ativamente do processo de construção do
seu próprio brinquedo contribui para o melhor desenvolvimento da coordenação
motora, o raciocínio lógico e o senso de trabalho em equipe. Sendo importante
a introdução dos conceitos do brincar com brinquedos confeccionados a partir
de material reciclável no ambiente escolar.
Segundo Luckesi (2000), a ludicidade oferece fundamentos para a
educação voltada a um futuro menos caótico e mais promissor, restaurando e
proporcionando uma vida mais saudável. A prática educativa lúdica, por estar
centrada na experiência, proporciona ao educando e também ao educador
oportunidade de entrar em contato consigo mesmo e com o outro, levando em
consideração o ser humano na sua totalidade.
Dessa forma, esse projeto tem como objetivo estimular a criatividade da
criança a partir da confecção de seu próprio brinquedo, contribuindo para o
desenvolvimento da coordenação motora, o raciocínio lógico e o senso de
trabalho em equipe.
A partir da escolha da confecção do seu brinquedo a escola disponibilizará
para o professor: cola, tesoura, lápis de cor, tinta, pincel, papel colorido, pistola
e bastão de cola quente, glitter, linha, agulha, barbante, cartolina, cola colorida,
palito de picolé, dentre outros materiais disponíveis na escola. É necessário que
o professor juntamente com o aluno arrecade os materiais recicláveis que serão
usados para elaboração do brinquedo a ser confeccionado:
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●

Listagem e pesquisa do material a ser utilizado;

●

Manual para elaboração do brinquedo;

●

Exploração da história do brinquedo;

●

Montagem do espaço a ser utilizado para a aula;

●

Confecção dos brinquedos;

●

Avaliação através da exposição dos brinquedos na escola.
Ao longo de duas semanas o professor iniciará a escolha do material a

ser usado e arrecadação dos materiais recicláveis. Ficando a critério do
professor a escolha de um ou dois dias para utilização do espaço multiuso para
a confecção dos brinquedos. Após a elaboração da atividade manual e
exploração dos conteúdos pedagógicos através da confecção dos brinquedos,
espera-se que o aluno: desperte o interesse e reconheça a importância para a
reciclagem; amplie a criatividade; sinta-se estimulado em transformar velhos
objetos em novas possibilidades; melhore a coordenação motora, a socialização
e a interação social.



Cozinha Educativa

Público Alvo:
Alunos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Descrição do Projeto:
Esse projeto tem como objetivo construir a compreensão de que os
saberes ensinados na escola estão vivos nos contextos cotidianos e pretende:


sensibilizar a criança para as práticas matemáticas e de linguagem
presentes no seu dia a dia;



estimular a leitura e produção dos textos instrucionais dentro e fora da
escola;



aproximar as diversas áreas conhecimento, subsidiando o trabalho
interdisciplinar;



valorizar o forte apelo cultural intrínseco ao gênero receita culinária,
valorizando os saberes da comunidade, aproximando educador,
educandos e familiares;
Dessa forma, cada educador ao efetivar o projeto deve apresentar suas

proposições baseados nas subjetividades e contexto da sua turma de atuação.
Ao longo de uma semana, cada turma vai elaborar e executar sua receita.
Essa atividade prática, além de prazerosa, estabelece relações que
proporciona a compreensão do aluno, pois se utiliza os conhecimentos escolares
no cotidiano, quando se vai ao supermercado, quando se mede a massa, quando
se triplica uma receita, quando se divide o produto final, quando se lê, escreve
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ou copia uma receita, quando se lava os ingredientes, quando se considera o
tempo de preparo... As estratégias de ensino e aprendizagem surgidas a partir
do desenvolvimento do projeto valida a necessidade de trabalhar com a
atividades que transgridam os exercícios de fixação e reprodução sem
aplicabilidade nas práticas sociais.

 Projeto de Educação Patrimonial e História Local
Público Alvo:
Estudantes e demais membros da comunidade escolar
Descrição do Projeto:
O patrimônio cultural, nas ações educativas, deve ser tido como um
elemento social, político e simbólico e deve ainda fazer parte das práticas
voltadas aos processos educativos. É importante para o sucesso de tais
processos que o patrimônio cultural não seja apresentado como um elemento
pré-concebido e fechado, onde cabe aos alunos e alunas apenas aceitar seu
valor. A educação que tem o ensejo de se construir por meio de práticas
dialógicas, trabalha o patrimônio cultural atrelado às forças presentes nos
conflitos entre lembrar e esquecer.
Diante dos conflitos existentes nos desdobramentos referentes ao
patrimônio cultural se faz necessário não somente a conhecimento do
patrimônio em si, mas uma reflexão profunda e crítica das construções sociais
presentes nos mesmos. Esse é o contexto no qual a educação patrimonial deve
se estabelecer, propondo conhecer os significados e promover além da
preservação ressignificações.
É de suma importância que atividades de educação patrimonial sejam
vistas como um modo de desenvolver nos estudantes a noção da importância
dos vários grupos na composição histórica do local em que vive, para isso serão
trabalhadas em aulas oficinas e saídas de campo a História e os Patrimônios
Culturais da RA I Plano Piloto, RA IX Ceilândia e das demais Regiões
Administrativas do DF e dessa forma construir a compreensão de que toda e
qualquer pessoa produz e consome cultura, tendo também o direito de a
preservar.
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Sugestões de leitura: Manual de aplicação do inventário participativo,
publicado pelo IPHAN; Livro Ceilândia: Minha quebrada é maior que o mundo,
publicação do IPHAN que contou com a colaboração de professora e de alunas
e alunos do CED INCRA 09, Dissertação de Mestrado e Itinerário didático,
Ceilândia/DF: Histórias, Afetos e (re)significações a partir da educação
patrimonial de autoria de Sandra Maria Rodrigues, com construção da pesquisa
realizada com colaboração das alunas e alunos do CED INCRA 09.

 Vozes do Campo
Público Alvo:
Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental
Descrição do Projeto:
“O Teatro do Oprimido (TO) é uma metodologia de trabalho político, social
e artístico. É baseado na ideia que todo mundo é teatro, todos os seres humanos
são atores, mesmo que não façam teatro. O ser humano carrega em si o ator e
o expectador porque age e observa, e o também escritor, o figurinista e o diretor
da própria peça, ou seja, da própria vida, pois escolhe como agir, o que vestir
em cada ocasião e como se comportar.
Através da prática de jogos, exercícios e técnicas teatrais, procura
estimular a discussão e a problematização de questões do cotidiano, fornecendo
uma maior reflexão das relações de poder, através da exploração de histórias
entre opressores e oprimidos. Os jogos propostos procuram desmecanizar o
corpo e mente dos praticantes, alienados em tarefas repetitivas, e possuem
regras como na sociedade, mas necessitam de liberdade criativa para que o
jogo, ou a vida, não se transforme em obediência servil. São diálogos sensoriais
que exigem criatividade e ajudam a desenvolver em pessoas de qualquer idade
e profissão o sentido de humanidade criando possibilidades de observarem a si
próprios.”
Teatro do Oprimido na Escola
Apresentação:

A metodologia do teatro do oprimido é trabalhada com

alunos dos Anos Finais com intuito de contribuir para a discussão e debate de
situações conflituosas e de violências.
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Desenvolvimento: Através dos jogos teatrais os alunos podem expressar seus
anseios, necessidades, sentimentos, buscam através dos debates retratarem
situações de opressões observadas dentro e fora da escola.
Justificativa: Os jogos teatrais permitem a socialização, integração, criatividade
e possibilita o debate dos problemas vivenciados dentro e fora da escola,
contribuindo para a transformação social necessária.
Objetivo Geral: Promover a conscientização e transformação dos sujeitos
sociais.
Objetivos Específicos:
- Interagir com a comunidade escolar;
- Reconhecer seu próprio papel na sociedade;
- Desenvolver o senso crítico;
- Discutir as relações de opressão;
- Buscar a resolução de situações de opressão e conflitos.
Plano de Trabalho:
- Rodas de conversas com os estudantes;
- Abertura dos debates e discussões sobre a temática trazida pelos alunos;
- Apresentação do teatro do oprimido;
- Iniciação dos jogos teatrais;
- Escrita do roteiro da peça;
- Dramatização do tema – pelo 1Grupo de Teatro Vozes do Campo.


Bidocência no 5º ano

Público Alvo:
Alunos do 5º Anos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Descrição do Projeto:
A bidocência revela a preocupação do CED INCRA 09 com a formação
dos estudantes, na perspectiva do ensino cooperativo, com ações favoráveis à
melhoria acadêmica e o incentivo à construção da autonomia dos nossos alunos.
Acreditamos nessa prática como uma oportunidade para aproximar os
alunos do Ensino Fundamenta I ao Ensino Fundamental II, preparando-os para
Grupo de Teatro Vozes do Campo: Coletivo teatral do CED Incra 09, criado em 2019, composto por
alunos dos Anos Finais. Já encenaram a peça “Feminicídio, até quando?”. Peça escrita pelo Grupo de
Teatro Vozes do Campo.
1
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a transição natural na mudança de segmento e no crescimento individual e
coletivo.
Duas professoras atuam com as mesmas turmas. São dois olhares
complementares de educadores, com diferentes formações, isso proporciona a
troca de experiências e de impressões, objetivando a melhoria no âmbito escolar
e nas relações interpessoais.
Ao realizarmos esse trabalho, constatamos benefícios importantes e não
podemos deixar de valorizá-los. As professoras têm a oportunidade de aprimorar
e aprofundar ainda mais os seus estudos nas disciplinas ministradas por elas. É
possível realizar adaptações na prática docente relacionadas às especificidades
dessas matérias e aplicar estratégias diversificadas com foco mais específico/
direcionado, ou ainda, ensinar procedimentos de estudos de acordo com a
disciplina lecionada.
Uma professora ficou com as disciplinas: Matemática, ciências e
geografia e a outra com: língua portuguesa, história e artes. As atividades de
educação física e ensino religioso são ministradas pelas duas professoras com
as duas turmas juntas.
É fato que, em decorrência da bidocência, passamos a ter
planejamentos e planos de aula mais elaborados, ou seja, aulas com melhor
qualidade. E, quando isso acontece, nós nos colocamos a caminho de alcançar
uma excelência acadêmica.

4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades
Construir coletivamente uma rotina escolar de acordo com a transição
das etapas da educação básica. Serão realizadas intervenções em sala com uso
de slides, textos, dinâmicas e vivências. A equipe de apoio (SOE, SEAA, Sala
de Recursos) será responsável pela execução das ações, juntamente com os
professores das turmas.

5. Relação (escola/comunidade)
A relação escola-comunidade é indispensável para uma Educação de
qualidade e depende de uma maior integração entre família, gestores,
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professores, funcionários e estudantes. Para estabelecer essa relação, de
acordo com resultados obtidos na avaliação encaminhada aos responsáveis, foi
verificada a necessidade de realizar as reuniões bimestrais aos sábados, por se
tratar de uma comunidade de trabalhadores do campo, que recebem sua
remuneração de forma diferenciada, os encontros aos sábados são mais
favoráveis aos pais e, consequentemente, passíveis de maior adesão da
comunidade, meta desejável para a escola.
Estabelecemos essa relação da seguinte forma:
➢ Através de comunicados, convites, convocações e informativos.
➢ Com participação dos responsáveis nas reuniões bimestrais;
➢ No início do ano e ao final de cada bimestre os responsáveis
participam da análise dos resultados do período anterior e recebem
instrumentos

e

orientações

para

acompanhar

em

casa

o

desenvolvimento dos filhos.
➢ A família é convidada para participar de culminância dos projetos
realizados pela unidade escolar.
➢ Com o proposto de integrar escola e comunidade, no segundo
semestre é realizado “o dia da família na escola”

6. Atuação Articuladas dos Serviços de Apoio
6.1 Sala de Recursos – Atendimento Educacional Especializado
É um serviço de natureza pedagógica que complementa, para os
estudantes com deficiência e TGD, as orientações curriculares desenvolvidas
em sala de aula comuns em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.
Tem como Função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de
acessibilidade que eliminem barreiras para a plena participação dos estudantes,
considerando suas necessidades específicas.
➢ Quem atua no serviço:
▪ Nome: Áurea A. Silva, professora generalista na área de códigos e
linguagem,

formação

em

Letras

Modernas,

especialização

em

Coordenação Pedagógica e em Ensino da Língua Portuguesa no 1º Grau.
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▪ Nome: Daniel Fabiano Pereira de Oliveira, professor generalista na área
de exatas, formação em Física, especialização em Ciências da Natureza.
➢ Atividades desenvolvidas: atende os alunos com Deficiência Intelectual
e Transtorno Global do Desenvolvimento. Suas principais atuações entre
outras são de: realizar atendimentos, desenvolvendo atividades, jogos e
materiais concretos para aperfeiçoar as funções psicopedagógicas básicas
e superiores do estudante com necessidade educacional especial (ENEE);
garantir a realização das adequações curriculares e assessorar o trabalho
dos professores regentes; ofertar suporte pedagógico visando facilitar as
aprendizagens na classe regular e orientar as famílias no processo de
ensino aprendizagem do ENEE.
Os atendimentos, de forma remota, são realizados individualmente ou em
grupos por meio de ligações telefônicas, vídeo chamadas, mensagens de
WhatsApp e via Meet. O acesso do aluno a plataforma é acompanhado
diariamente com objetivo de orientar o estudante na realização de atividades.
Público-alvo são alunos do Ensino Fundamental de Nove Anos (Anos Finais),
Ensino Médio e EJA.

6.2.

Serviço de Orientação Educacional
A Orientação Educacional integra-se ao trabalho pedagógico da

instituição educacional e à comunidade escolar, na identificação, na prevenção
e na superação dos conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno. Sua
ação defende os pressupostos do respeito à pluralidade, à liberdade de
expressão, à orientação, à opinião, à democracia da participação e à valorização
do aluno como um ser integral.
➢ Quem atua no serviço:
▪

Nome: Kely Cristina Ferreira da Silva, Pedagoga com formação em
Pedagogia/Orientação

Educacional,

atua

como

pedagoga/

orientadora, especialização em Psicopedagogia.
▪

Atividades desenvolvidas: atende a todo o corpo discente da
unidade escolar. Suas principais atuações entre outras são de:
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organizar e sistematizar o trabalho a ser realizado na instituição
educacional; conhecer a clientela e identificar a demanda escolar a
ser acompanhada ; integrar às suas ações às do professor,
principalmente projetos com os temas transversais; contribuir para o
desenvolvimento

integral

do

educando,

ampliando

suas

possibilidades de interagir no meio escolar e social; participar
ativamente do processo de integração família/escola/comunidade;
proporcionar vivência teórico-prática aos estudantes na área de
orientação educacional e integrar ações com profissionais instituição
educacional e instituições especializadas.

6.3.

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
É caracterizado como um serviço em apoio técnico-pedagógico, com o

objetivo de promover reflexões para o desenvolvimento de competências,
recursos, e habilidades necessárias para aprimoramento das práticas
educativas, privilegiando os processos de desenvolvimento e aprendizagem dos
sujeitos nos tempos e espaços coletivos.
A unidade escolar está contemplada pela EEAA (Equipe Especializada de
Apoio à Aprendizagem), que tem como objetivo principal promover a melhoria da
qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de intervenções
avaliativas, preventivas e institucionais. Ressaltamos que conta uma pedagoga
e um profissional formado em psicologia. Ressaltamos que a unidade escolar
não possui o SAA (Sala de Apoio à Aprendizagem), que é responsável pela
qualidade do processo de aprendizagem do aluno com transtornos funcionais
específicos.
➢ Quem atua no serviço:
▪ Pedagoga: Francilene Gabriel de Araújo de Jesus, professora com
formação em Pedagogia e especialização em Gestão Escolar
(educação

Infantil,

Psicopedagogia.
▪ Psicólogo: Marcelo
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Anos

iniciais

e

Gestão

Democrática)

e

A EEAA atua em três níveis:
▪Mapeamento institucional, que é a análise escolar em suas dimensões
pedagógica, administrativa, social, cultural e outras;
▪Assessoria ao trabalho coletivo, que abrange a inserção nos espaços
institucionalizados, para contribuir com conhecimentos especializados;
▪Acompanhamento do processo ensino aprendizagem dos alunos, por
meio da ressignificação das práticas educacionais e de intervenções nas
situações de queixas escolares.
Durante a pandemia a atuação da EEAA direcionou o trabalho para o
acolhimento e orientação aos professores, bem como projetos interventivos com
os alunos que possuem dificuldades de aprendizagem e/ou dificuldades de
adaptações aos espaços online, se orientando pela a circular N° 172/2020SEE/SUBEB, Portaria N 14 de 11 de Janeiro de 2021, e Orientações à Rede
Pública de Ensino para Registro das Atividades Pedagógicas Remotas e
Presenciais (Abril e Junho 2021).

6.4.

Atividades de Articulação/integração dos serviços de apoio
➢ Garantir o sucesso do processo ensino aprendizagem dos alunos, que
possuem diagnóstico de transtornos funcionais específicos e ENEEs
➢ Apresentação em uma coordenação coletiva, dos componentes das
equipes de apoio e suas respectivas funções;
➢ Roda de Conversa informal com os alunos ENNEs e transtornos
funcionais.
➢ Conversa com os pais dos alunos ENEEs e com transtornos
funcionais para esclarecimentos de dúvidas e responsabilidades.
➢ Participação na elaboração das adequações curriculares dos
estudantes.
➢ Garantir o número de estudantes por sala de acordo com o disposto
pela Resolução CNE/CEB nº 2, de 2001, preenchimento da ficha de
captação.
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➢ Análise dos resultados de aprovação, reprovação e evasão, para
realizar possíveis, juntamente com os educadores em uma
coordenação coletiva. Para elaboração Intervenções e elaboração de
estratégias pedagógicas.
➢ Participação e acompanhamento das ações propostas pelos projetos a
serem desenvolvidos pela UE, em parceria com outras instituiçõesOrganização e acompanhamento das aulas e reuniões.
➢ Contribuir na elaboração de ações que possam viabilizar oficinas,
palestras, projetos, encaminhamentos a órgãos do governo, que
atendam a demanda institucional.
➢ Mapeamento das redes de apoio, para os devidos encaminhamentos.
➢ Instrumentar em uma coordenação coletiva a Equipe Escolar,
principalmente o educador para o estudo sobre: avaliação para a
aprendizagem e a importância do conselho de classe participativo.
➢ Estimular a autoestima e motivação dos educadores em uma
coordenação pedagógica no dia 10 de maio.
➢ Garantir o número de estudantes por sala de acordo com o disposto
pela Resolução CNE/CEB nº 2, de 2001.
➢ Realização de oficinas com os temas: jogos de sala de aula, com a
entrega de jogos e sugestões de atividades para os Anos Iniciais e
Transtornos Funcionais Específicos Anos Finais e Ensino Médio.
➢ Promover com sucesso a transição entre as etapas da Educação
Básica, visando à adaptação e desenvolvimento do aluno.
➢ Entrega dos documentos com as devidas orientações pedagógicas
dos alunos ANEEs , bem como atendimento individual do professor
para elaboração de adequações pedagógicas e adequações
curriculares.
➢ Leitura e análise do PPP da escola.
➢ Participação na atualização das ações do PPP.
➢ Colaborar na execução de elaboração de ações para o Seminário de
Promoção e Conscientização da Educação Inclusiva.
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➢ Promover reflexão e transformações das concepções orientadoras
das práticas pedagógicas.

7. Atuação dos Educadores Sociais voluntários
Executam atividades de acompanhamento, higiene pessoal e incentivo
de estudantes, bem como de outras atividades voltadas para a área de educação
especial. Entretanto, em 2021 a escola não tem nenhum Educador Social em
seu quadro.
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VII.

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

Avaliar é também planejar e estabelecer objetivo, sendo fundamental
que os critérios de avaliação sejam padrão de referência encorajador, processual
e formativo, levando a considerar a aprendizagem significativa do aluno.
Qualquer atividade relevante para a aprendizagem, pode ser utilizada
para avaliação do educando, basta que o professor tenha objetivos claros da
atividade. O diagnóstico e os momentos formativos devem estar presentes no
planejamento do professor; resultados e processos devem ser analisados, para
que haja alteração caso seja necessário.
Contudo a avaliação não se resume a aplicação de testes, provas, ou
somente para medir, devem ser analisadas para promover melhorias no
processo ensino/aprendizagem, e nesse sentido a SEEDF (Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal, prioriza a avaliação formativa e afirmas que
Estão as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se
ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para aprender e
aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada.
Embora a avaliação seja um termo polissêmico, entende-se que
instrumentos/procedimentos pelos quais a análise qualitativa se
sobreponha àquelas puramente quantitativas podem realizar de
maneira mais justa o ato avaliativo. Dessa sobreposição decorrem o
olhar e a intervenção humana que os sistemas computadorizados, por
si só, não são capazes de atingir. (DISTRITO FEDERAL, 2014/2016,
p. 12)

A escolha e a quantidade dos recursos utilizados no processo de
avaliação devem estar subordinadas às competências, habilidades, atitudes e
valores propostos para o período, à natureza dos componentes curriculares e
dos conteúdos significativos abordados e ao nível dos alunos.
Técnicas e instrumentos variados devem ser utilizados pelo professor
considerando-se que a avaliação deve ser constante e contínua, analisando o
desenvolvimento do educando. Neste contexto faz necessário o uso da
avaliação diagnóstica e da autoavaliação “como potencializadoras da avaliação
formativa. A primeira, porque não se dissocia do fazer e das observações diárias
que devem ser registradas; a segunda, porque se autoavaliar é a maneira pela
qual o estudante e demais atores da escola podem inserir-se no processo
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avaliativo e conhecer a si mesmo enquanto aprendem”. (DISTRITO FEDERAL,
2014/2016, p. 13)
Nesse sentido o uso do feedback ou retorno de informações aos
educandos faz-se muito importante pois é “um recurso pedagógico alinhado à
avaliação formativa por possibilitar aos sujeitos perceberem seus avanços e
suas fragilidades e buscarem a autorregulação para aprender mais” ( DISTRITO
FEDERAL, 2014/2016, p. 14).

Avaliar o educando não é uma tarefa fácil, tendo em vista que o professor
deve ter uma prática pedagógica que possibilite ao aluno aprendizagem
significativa que desenvolva o aprender a: ser, conhecer, fazer e a aprender.
Estudos contemporâneos nos remetem à ideia de que a avaliação é um
processo interativo de ação e reflexão, entre educadores e educandos, seguido
ou não de intencionalidade e que envolva juízo de valor. Nesse sentido, Joel
Martins (Apud Hoffman, 1977) afirma: “A avaliação é a reflexão transformadora
em ação”. Ação essa que nos impulsiona a novas reflexões. Reflexão
permanente do educador sobre sua realidade e acompanhamento passa a passo
do educando, na sua trajetória de construção do conhecimento.
A avaliação, portanto, deve ser entendida como ferramenta a serviço da
aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e sua
constante qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar soluções
e decidir a melhor maneira de avaliar.

1.

Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e

critérios de aprovação
A avaliação

será contínua no

decorrer do

processo ensino-

aprendizagem, cumprindo as funções pedagógico-didáticas, de diagnóstico, de
controle e considerando a relação mútua entre os aspectos quantitativos e
qualitativos.
Na Educação Infantil, deve ser considerado o contexto escolar, familiar
e a análise diária das atividades desenvolvidas pela criança, mas principalmente:
“pela observação sistemática, registro em caderno de campo, fichas,
questionários, relatórios, portfólios (exposição das produções pelas crianças)
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sem objetivo de promoção” (DISTRITO FEDERAL, 2014/2016, p. 14). Todas essas
observações devem ser sistematizadas e escritas no Relatório Descritivo
Individual do Aluno - RDIA, que terá sua publicação semestral, porém esse
registro deve ser diário, e o desenvolvimento da criança não

deve ser

comparada com seus pares e somente com ela mesma.
Nos anos Iniciais do Ensino Fundamental, a avaliação será formativa e
contínua por meio de Relatório Avaliativo – RAV do aluno, levando em
consideração o seu desenvolvimento biopsicossocial e cultural e suas diferenças
individuais. Serão utilizadas as Estratégias de avaliação em conformidade com
as diretrizes e documentos da Secretaria de Educação: reagrupamentos, projeto
interventivo, teste da psicogênese, trabalho em grupo, observação geral de
desempenho,

atividades

avaliativas,

registros

reflexivos,

autoavaliação,

seminários e pesquisas, dever de casa.
No Registro de Avaliação – RAV, deve conter observações do Conselho
de Classe, as informações às aprendizagens e as intervenções pedagógicas
necessárias para assegurar o progresso no processo ensino/aprendizagem.
Nos anos finais do Ensino Fundamental, além das observações diárias
realizadas pelo professor, podem ser utilizados outros recursos pedagógicos:
que melhor se amoldam a um processo formativo são:
observação, entrevistas, resolução de problemas, criação de
documentários, filmagens, trabalhos em grupos, dramatizações,
leituras e discussões coletivas, desafios à criatividade, avaliação
por pares, portfólios, criação e gestão de blogs, sites, testes ou
provas, entre outras... (DISTRITO FEDERAL, 2014/2016, p. 16)

Dessa

forma

a

avaliação

formativa

promove

aprendizagens

significativas, onde o aluno é corresponsável pelo conhecimento e o professor
tornar-se o mediador. E para tanto é necessário ações coletivas com o uso de
projetos interdisciplinares. (BRASÍLIA, 2014/2016).
No Ensino Médio é preciso potencializar o protagonismo juvenil, que
surgiu nos anos finais, pois nesse momento o estudante estará em um ambiente
mais contextualizado, é importante realizar autoavaliação e avaliação por seus
pares, para contribuir com esse desenvolvimento pedagógico, e podem ser
utilizados instrumentos avaliativos como:
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os trabalhos individuais, em grupos, debates, júris simulados,
produção de textos nos diferentes gêneros, listas de exercícios, testes
ou provas, produções orais, relatórios de pesquisas e visitas,
entrevistas gravadas ou não, montagem de curtas, documentários,
painéis, além dos instrumentos e procedimentos apresentados no
quadro específico contido neste documento (Quadro de Instrumentos
e Procedimentos). Sinalizam a possibilidade de a escola realizar outra
sistemática de avaliação, desde que envolva os estudantes e sejam
negociados os critérios e objetivos a serem atingidos para que a
formação seja, de fato, de boa qualidade (DISTRITO FEDERAL,
2014/2016, p. 17).

Na Educação de Jovens e Adultos deve-se promover a inclusão, pois
devemos lembrar que o público atendido é justamente aquele que foi excluído
ao longo de sua trajetória. Destacamos que a avaliação formativa garante esse
resgate por ser continua e por valorizar as potencialidades do aluno, Além das
sugestões já citadas, pode ser adotado a “construção de memorial analíticoreflexivo, que pode ser incorporado ao portfólio ou a outro instrumento que o
docente desejar, constitui-se como importante para a construção da autoestima
positiva e o desenvolvimento do estudante da EJA, por meio da compreensão
da própria história de vida” (BRASÍLIA, 2014/2016, p. 26).
Nos Anos finais do Ensino Fundamental (3º ciclo) e Ensino
Médio/semestralidade, a avaliação do educando observará o aproveitamento da
aprendizagem, acrescida dos aspectos de formação de caráter, atitudes e
habilidades, abrangendo a natureza qualitativa. O aluno também será avaliado
pelo seu desempenho escolar por meio de notas, que serão distribuídas da
seguinte forma: 30% de provas e testes, sendo que a avaliação bimestral deverá
contemplar questões objetivas e discursivas (tipo A, B e C). Mais 20% de prova
interdisciplinar e contextualizada, 30% para atividades de naturezas diversas
como seminários, observação, entrevista, textos, simulados, auto avaliação,
trabalhos em grupos e individuais, 10% para a participação dos alunos nas
atividades e conduta escolar, 10% para o projeto gerador desenvolvido a cada
bimestre. O resultado da avaliação do aproveitamento escolar será expresso em
notas bimestrais e ao final do ano letivo em notas na escala de 00 (zero) a 10
(dez), sendo 5 (cinco) a nota mínima para aprovação para o Ensino Médio. A
escola utilizará essa divisão de nota como forma de organização do trabalho
pedagógico, porém é adotada uma ficha nominal bimestral qualitativa para
registro do desempenho escolar e os registros: relatório individual Registro de
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Avaliação – RAV (anos iniciais) ou Registro Formativo de Avaliação – RFA (anos
finais.
A Instituição Educacional promove, periodicamente, a avaliação das
atividades programadas e do desenvolvimento do Currículo em Movimento, com
a participação da direção, professores, alunos e pais visando apurar a
produtividade do ensino-aprendizagem.
As atividades desenvolvidas em todos os componentes curriculares
privilegiarão a prática pedagógica contextualizada de forma a proporcionar
conhecimento significativo para os alunos.
A avaliação interdisciplinar será operacionalizada no dia a dia do aluno
de forma a possibilitar conhecimento necessário para melhorar a qualidade de
vida dos alunos e sua família e tornar-se um cidadão crítico e participativo na
sociedade.
O processo de avaliação em sua execução pode alcançar metas através
da contemplação de elementos de todos os componentes curriculares, sendo a
interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade eixos norteadores do Currículo

1.1.

Intervenções Pedagógicas

Cabe a Instituição Educacional oferecer meios para que a
aprendizagem ocorra efetivamente, levando-se em conta alguns aspectos
sociais e afetivos dos alunos, criando mecanismos para que esse atendimento
ocorra de forma diversificada. Entre as estratégias adotadas, destacam-se:
●

Atendimento individualizado com aulas de reforço em turno contrário;

●

Equipe pedagógica e sala de recursos propiciada pela Secretaria de

Educação;
●

Projeto Interventivo;

●

Café da manhã para os alunos do turno matutino.

1.2. Intervenção Processual – Recuperação Continua
A política pedagógica da SEDF visa assegurar a recuperação, prevista
na Lei nº 9.394/96, em seu artigo 12, inciso V, para “prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento”, para garantir a aprendizagem e
ressalta a disponibilidade que deve haver por parte da escola e dos educadores
aos alunos que por algum motivo não aprenderam o que foi explicado.
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A recuperação processual não será apenas a verificação da
aprendizagem. Será desenvolvida paralelamente, ao longo do processo ensinoaprendizagem, por meio de aulas lúdicas e periodicamente com projetos
interventivos para assegurar a qualidade dos conteúdos. O projeto visa subsidiar
os professores com procedimentos significativos a serem trabalhados em sala
de aula, nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental de 09 anos, atendendo
de forma individualizada os alunos que apresentarem dificuldades na escrita,
leitura, interpretação de textos, interpretação de situações problemas, cálculo e
raciocínio lógico. Será aplicado sempre que for verificado, durante o processo,
desempenho insatisfatório em algum componente curricular/atividades. Essa
intervenção poderá ocorrer através “de atividades diversificadas, no horário das
aulas ou no contraturno, (...) de reagrupamentos, projetos interventivos e outros
recursos criados pela escola” (DISTRITO FEDERAL, 2014/2016, p. 46),
considerando sempre a etapa/modalidade e as condições de aprendizagem do
aluno.
A avaliação visa oportunizar e garantir a continuidade de estudos aos
alunos do Ensino Fundamental (anos finais) reprovados em até dois
componentes curriculares, da Base Nacional Comum, será ofertada a
Dependência de Estudos, conforme Lei 2.686/01-DF, que dispõe sobre a
classificação de alunos mediante promoção nas séries ou etapas do nível escolar
“educação básica” dos estabelecimentos de ensino da rede pública do Distrito
Federal e com a implantação do 3º ciclo, a dependência de até dois componentes
curriculares só é possível entre os blocos. Devido às peculiaridades da região,
localizada em zona rural, a dependência será ministrada de forma indireta, sob
a responsabilidade da família, devendo o aluno comparecer à escola somente
para receber e entregar as atividades e sanar as dúvidas com os professores
responsáveis, garantindo assim a pedagogia da alternância - Caracterizando ser
uma “Escola do Campo”.

2. Conselho de Classe
O Conselho de Classe, planejado e executado na perspectiva da
avaliação formativa, é – ao mesmo tempo – espaço de planejamento,
organização, avaliação e retomada do Projeto Político Pedagógico da Escola. É
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a instância em que se encontram e podem entrelaçar-se os três níveis da
avaliação: aprendizagem, institucional e redes ou em larga escala, sendo um
momento privilegiado para a autoavaliação da escola (LIMA, 2012).
O Conselho de Classe é composto por direção, equipe, professores,
alunos, coordenadores e responsáveis pelos estudantes. A comunidade escolar
é convidada a participar dos Conselhos de Classe; nesse momento, realiza-se a
análise do desempenho do estudante durante o bimestre, com o objetivo de
identificar e avaliar o que o estudante aprendeu e o que ainda precisa aprender,
promovendo reflexões sobre ações a serem desenvolvidas como projetos
interventivos e outras estratégias previstas nas Diretrizes de Avaliação
Educacional (DISTRITO FEDERAL, 2014/2016) para garantir a continuidade e
qualidade da aprendizagem.

3.

Acompanhamento e Avaliação do Projeto PolíticoPedagógico
O acompanhamento e a avaliação do PPP da unidade escolar propiciam

uma reflexão em relação ao trabalho pedagógico desenvolvido, as práxis
adotadas

pelos

educadores,

o

compartilhamento

de

experiências

e

principalmente o fortalecimento do trabalho coletivo. Podendo essa avaliação
ocorrer em espaços e tempos diferentes:
no início e término do ano letivo, ao final de cada bimestre ou
semestre. Lembramos que a avaliação é constante e que as
datas ou períodos sugerem um marco temporal; contudo, nas
Coordenações Pedagógicas, nas reuniões ordinárias do
Conselho de Classe, do Conselho Escolar e na avaliação
institucional/dia letivo temático são oportunizados tempos,
espaços, momentos e dados que servem para essa avaliação
(DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 25).

Este documento será tema de estudo na Semana Pedagógica no início
de cada semestre, no entanto ele poderá ser modificado de acordo com a
avaliação da comunidade escolar, pois não se caracteriza como um documento
pronto e acabado, pois a realidade da escola é dinâmica, sempre sujeita às
necessidades atuais. Levando em conta a importância desse documento que
retrata o levantamento das contribuições dos envolvidos neste processo,
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consideramos as possibilidades de ajustes mediante as orientações e normas
das políticas públicas educacionais em construção.

100

REFERÊNCIAS
ALENTEJANO, Paulo; FRIGOTTO, Gaudêncio. (Orgs). Dicionário da
Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012, pp.259-266.
BOAL, A. TEATRO DO OPRIMIDO. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
http://www.infoescola.com e http://ctorio.org.br.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do
Brasil. Brasília, DF. 1988.
BRASIL. Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de
Educação. Brasília, DF. 2014.
BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Brasília, DF. 1996.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Conselho Nacional de
Educação. Câmara de Educação Básica. Parecer CEB n. 4/98. Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Brasília, DF. 1998.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação
Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais para o terceiro e quarto
ciclo do ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares
nacionais. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Resolução CNE/CEB n 2, de 24 de abril de 2008. Estabelece diretrizes
complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas
públicas de atendimento da Educação Básica do Campo. Diário Oficial da União,
Brasília, 24 abr. 2008. Seção 1, p. 81.
BRASIL. Plano Nacional de Educação - PNE/Ministério da Educação. Brasília,
DF: INEP, 2001.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília,
2017.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI. Educação do Campo: marcos
normativos/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão – Brasília: SECADI, 2012.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação Básica.
Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002. Estabelece as Diretrizes
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Diário Oficial da
União, Brasília, 9 abr. 2002. Seção 1, p. 32.

101

CALDART, Roseli S. Educação do Campo 20 Anos: um balanço da construção
político-formativa. In: GUEDES,C.G. et al. Memória dos 20 Anos da Educação
do Campo e do Pronera. Brasília, DF: Cidade Gráfica Editora, 2018. P. 118132.
Disponível
em
https://drive.google.com/file/d/1JUaKtKBQduOgq9sCMFj7l59RO6xGCz_c/view.
Acesso em 02 Mai. 2021
DEMO, Pedro. Desafios Modernos da Educação. 7ª 23d. Petrópolis: Vozes,
1998.
DISTRITO FEDERAL. Lei nº 4.036, de 25 de outubro de 2007. Dispõe sobre a
gestão compartilhada nas instituições educacionais da rede pública de ensino do
Distrito Federal e dá outras providências. Brasília, DF. 2007.
DISTRITO FEDERAL. Lei 2.686 de 07 de fevereiro de 2001. Dispõe sobre a
classificação de alunos mediante promoção nas séries ou etapas do nível escolar
“educação básica” dos estabelecimentos de ensino da rede pública do Distrito
Federal. Brasília, DF. 2001.
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Currículo em
Movimento da Educação Básica: Ensino Fundamental - Séries Iniciais. 2014.
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Currículo em
Movimento da Educação Básica: Ensino Fundamental - Séries Finais. 2014.
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Currículo em
Movimento da Educação Básica: Pressupostos Teóricos. 2014.
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Diretrizes de
Avaliação do Processo de Ensino e de aprendizagem para a Educação
Básica. 2008.
DISTRITO FEDERAL. Diretrizes de avaliação educacional: aprendizagem,
institucional e em larga escala. Brasília, 2014/2016.
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Plano Distrital de
Educação. Brasília, 2015.
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Portaria Nº 15, de 11
de fevereiro de 2015. Aprova o Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal. Brasília, DF, 2015.
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Projeto PolíticoPedagógico Professor Carlos Mota. Brasília, 2012.
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Proposta Didática
para Construção de Inventário Social, Histórico e Cultural das Escolas do
Campo. Brasília, 2016.

102

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Orientação
pedagógica projeto político-pedagógico e coordenação pedagógica nas
escolas. Brasília, 2014.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Censo Escolar, 2010. Brasília: MEC, 2011. JANUZZI,
Paulo.
__________. Pisa 2018 revela baixo desempenho escolar em leitura,
matemática e ciências no Brasil. INEP, 2019. Disponível em
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/pisa2018-revela-baixo-desempenho-escolar-em-leitura-matematica-e-ciencias-nobrasil/21206. Acesso em 19 jun. 2021.
LIMA, Erisevelton Silva. O Diretor e as Avaliações Praticadas na Escola.
Brasília-DF: Kiron, 2012.
______. Educação do Campo e território camponês no Brasil. In: SANTOS,
Clarice Aparecida dos. (org.) Educação do Campo: campo – políticas públicas
– educação. (Série NEAD Especial; n. 10.) Brasília, DF: INCRA/MDA, 2008.
LUCKESI, C. C. Educação, ludicidade e prevenção das neuroses futuras:
uma proposta pedagógica a partir da Biossíntese. Ludopedagogia-ensaios,
v. 1, p. 9-41, 2000.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/SETEC. Currículo Referência: políticas públicas
para a educação profissional e tecnológica. Brasília: MEC, 2004. BRASIL.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Xadrez. Portal do MEC, Disponível em:
www.portal.mec.gov.br> todas as notícias. Acesso em 25 abril 2019.
PROLIVRO. Retratos da Leitura no Brasil - 4ª edição. Disponível em:
http://prolivro.org.br/wpcontent/uploads/2020/07/apresentac%CC%A7a%CC%83oparapublicar2019.pd
ff. Acesso em 19 jun. 2021.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola: uma
construção possível. 14ª edição Papirus, 2002.

103

