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Apresentação
O nosso Projeto Político Pedagógico - PPP é fruto de uma
ação reflexiva coletiva, baseada em uma avaliação constante e
sistematizada dos diversos segmentos da escola. Resultado de um
trabalho de equipe, no qual professores, estudantes, pais e
responsáveis, e a comunidade escolar, se debruçaram para
finalizar a elaboração deste documento. No intuito de atender a
todas as mudanças propostas, durante os últimos anos pela
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no que se
refere à reestruturação do ensino, com a implantação da gestão
democrática, e outras exigências foram até aqui contempladas.
Com a implantação dos Ciclos na escola,vivemos um momento de
transformação de nossa prática, desde 2017.
Em 2020, com a Pandemia do Covid-19, tivemos de
reformular

nosso

planejamento

para

atender

às

novas

necessidades em oferecer uma educação mediada por tecnologia.
Em 2021, continuamos seguindo com o modelo do ensino
remoto. Entendemos que o processo-ensino aprendizagem deve
acontecer atendendo todos os estudantes, e que a organização do
trabalho pedagógico deve está direcionado para garantirmos a
aprendizagem de todos.
Muitos projetos, para serem colocados em prática, assim que
a normalidade da escola voltar necessitaremos de investimentos
humanos e financeiros. Contamos, com o aporte da Secretaria de
Educacao para desenvolver com excelência nosso trabalho.
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O Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte –
CELAN,

em

seu

projeto

propõe

ações

que

visam

ao

desenvolvimento integral do aluno, bem como a valorização e
capacitação de seus servidores e a integração com sua
comunidade escolar. Consolidar e dar sustentação aos anseios dos
profissionais de educação não é tarefa fácil. Para atender os
desafios mais diversos em busca dos princípios, dos valores e dos
compromissos,

será

necessária

uma

melhor

organização

administrativa, pedagógica e financeira, de forma a alcançar a
missão desta unidade de ensino com maior eficácia.
Para tanto, considerar a autonomia na construção do
Projeto Político Pedagógico é importante, mas é bom lembrar que
exige responsabilidade e compromisso de todos os envolvidos,
pois implica não só na satisfação de direitos, mas também no
cumprimento de objetivos e de deveres.
Entende-se, portanto, que o Projeto Político Pedagógico
não é mera formalidade burocrática. Seus propósitos, ações,
calendários, distribuições de competências e

prazos são

estabelecidos para se transformarem em realidade concreta.
Consiste em um trabalho dinâmico, em permanente construção,
pois, à medida que objetivos vão sendo alcançados, novas
realidades surgem, fazendo-se assim necessária a adaptação e
muitas vezes a reconstrução de tal Projeto.
O Projeto Político Pedagógico está sendo construído com
apoio de todos os atores da escola, professores, diretores,
estudantes e pais/responsáveis. Os professores se envolveram em
planejar projetos para desenvolverem no ano de 2021, em prol de
ofertar novas possibilidades de aprendizagem, com essa nova
necessidade que nos foi apresentada do novo Coronavírus, os
professores e os estudantes tiveram que se adaptar a nova
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maneira que as aprendizagens estão acontecendo. As discussões
sobre o ano letivo de 2021, vem sendo desenhado por todos os
atores da escola.
Para a efetivar a participação e coloboração na construção
do documento, foram elaborados questionários para que os pais
respondam alguns pontos importantes para a construção do
nosso

PPP. (Sócio/econômico; Gestão Democrática; Prática

Pedagógica; Gestão participativa). Os pais responderam de
maneira que demostraram qual o nível de envolvimento e
comprometimento com a vida escolar de seus filhos.
Os estudantes participaram da construção do PPP, de
várias maneiras, tanto no direcionamento de projetos, quanto na
tarefa de fazer uma redação relatando “Como é a minha escola?”
Nosso PPP tem a missão de subsidiar todo trabalho
pedagógico do ano letivo de 2021. É norteador, buscando sempre
atender as necessidades do CELAN, é um documento dinâmico,
maleável, flexível, pois está a serviço da escola, se tornando como
um dos principais instrumentos de orientação pedagógica dos
professores.
A participação dos estudantes no projeto se dá por meio de
pesquisa durante as aulas, os professores prepararam atividades para
serem desenvolvidas em sala de aula, na qual os estudantes
debateram três importantes pontos: A escola que temos? A escola
que queremos? E que podemos fazer para ter uma escola melhor?
Seguiu com envio via e-mail para toda comunidade escolar, de
questionários nos quais, conseguimos traçar o diagnóstico da
nossa escola.
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Após a Pandemia do no novo Covid-19 e os reflexos no dia
a dia da escola, devemos considerar as medidas a partir da
Portaria 133, que remete as seguintes providências:
Art. 1º Considerando as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrentes do novo coronavírus
decretadas pelo Governo do Distrito Federal, a atuação e a carga horária dos
servidores integrantes das Carreiras Magistério Público e Assistência à
Educação do Distrito Federal e dos professores substitutos contratados
temporariamente, bemcomo a reorganização das turmas e a oferta das atividades
não presenciais, se darános termos do disposto nesta Portaria.
Art. 2º As atividades educacionais não presenciais estão descritas nos
Planos de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas
Não presenciais no Distrito Federal e Estratégico de Retomada das Atividades
Não presenciais da Educação Profissional e serão avaliadas como efetiva carga
horarialetiva.
Art. 3o As atividades educacionais não presenciais acontecerão de
forma gradativa e conforme as seguintes fases
• Fase 1 – acolhimento e formação dos profissionais da educação, e

planejamento e produção das atividades não presenciais,
• Fase 2 – levantamento sobre turmas/estudantes, modulação de pessoal (se

necessário), produção de atividades não presenciais e formação continuada dos
profissionais da educação.
• Fase 3- retorno dos estudantes de forma não presencial, produção deatividades

não presenciais e formação continuada dos profissionais.

A partir desta nova realidade devemos construir uma
proposta também voltada para o acolhimento das pessoas que
fazem parte da nossa comunidade escolar, tanto professores, pais
e estudantes, todos precisam corroborar para que o Projeto seja
útil e aplicável. Observando as especificidades que implicaram
diretamente no cotidiano escolar. Nosso objetivo é que
continuemos a oferecer um ensino de qualidade, garantindo que
nossos estudantes tenham uma aprendizagem efetiva. Reduzindo
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o número de estudantes reprovados ou em dependência,
defasagem idade/série, como também a evasão escolar.

Fotos do Retorno das aulas presenciais Agosto/2021
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Histórico
O CELAN, como escola pertencente ao quadro da SEEDF,
segue a modulação estabelecida na estratégia de matrícula
designada para o início de cada ano letivo. Assim sendo, é uma
instituição educacional que possui em sua organização curricular
realidades bastante diferenciadas, com turmas de Anos Finais.
Este ano a escola atenderá turmas do 6º aos 9º anos, nos turnos
matutino e vespertino. A construção da escola situada na QI 04/06,
área especial do Lago Norte, hoje CELAN, se deu em razão de
uma reivindicação dos moradores desta cidade que não possuíam
uma escola pública para matricular seus filhos.
O Ato de Criação da instituição escolar deu-se a partir da
Resolução 453 – CD-FEDF de 18 de fevereiro de 1981, como
Escola Classe e Jardim de Infância Lago Norte. O Parecer 109–
CEDF, de 22 de julho de 1982, autorizou o funcionamento da
escola e a Portaria 35/82 – SEC, de 04 de agosto de 1982. A
escola foi reconhecida pela portaria 82-SEEDF, de 29 de maio de
1995, registrada com base no Parecer 241-CEDF, de 25 de
setembro de 1995.
Foram iniciadas as atividades oferecendo educação infantil
às crianças do Lago Norte e vizinhança. Posteriormente o
atendimento foi ampliado às crianças da Vila Varjão e redondezas.
A cada ano que se passava, a escola ofereceu a série seguinte
para atender estudantes aprovados, de modo que, em alguns anos
já atendendo estudantes desde a pré-escola a oitava série (atual
9º ano). A Educação de Jovens e Adultos também foi ofertada. O
ensino médio foi reivindicado pela comunidade durante vários anos
para que os estudantes não tivessem de buscar outra escola
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depois da oitava série. Foram realizadas reformas e a construção
de outro pavimento com espaços para laboratórios, mas, antes
mesmo de receber qualquer turma do ensino médio, em 17 de
novembro de 1993 a Escola Classe e Jardim de Infância do Lago
Norte foi transformada em Centro de Ensino de 1º Grau do Lago
Norte. A partir daí os estudantes de 7ª e 8ª séries e do Ensino
Médio foram atendidos no recém-construído Centro Educacional
do Lago Norte – CEDLAN, na SHIN QI 01 Área Especial.
Após 1994, os investimentos financeiros governamentais às
escolas

públicas

diminuíram

significativamente,

o

que

provavelmente foi um dos fatores que ocasionou a migração da
maioria dos estudantes moradores do Lago Norte para escolas
particulares. Desta forma, houve uma maior disponibilidade de
vagas e isto permitiu ao CELAN atender um número expressivo de
estudantes moradores da Vila Varjão, Córrego do Urubu, Aspalha,
Bananal (Chácaras dos trechos um ao nove), Paranoá, Itapoã,
Granja do Torto, e também Sobradinho, Asa Norte e Lago Norte
em

menor

número.

Atualmente,

o

Centro

de

Ensino

Fundamental 01 do Lago Norte, atende, em sua maioria,
estudantes provenientes das comunidades do Varjão, Granja do
Torto, Setor de Chácaras do Lago Norte e Paranoá.
A escola é constituída de quatro pavilhões nos quais se
distribuem: salas de aula, sala de leitura/Biblioteca, espaço
destinado à Sala de Recursos Generalista (para estudantes com
necessidades especiais), sala de multiuso, cantinas, sala de
professores, sala de coordenação e Equipe de Apoio à
Aprendizagem, sala de Recursos Altas Habilidades, sala para o
Serviço de Orientação Educacional, Secretaria e Direção.
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Desde 2017, com a Gestão que até hoje permanece, a
escola avançou em vários aspectos, tomando um novo rumo,
garantindo uma melhora no ensino oferecido aos estudantes do
CELAN.

As salas de aulas passaram a funcionar como sala

ambiente, cada disciplina pode montar um espaco físico mais
apropriado para as aprendizagens. Foi neste ano, que a escola
ofereceu a modalidade de ensino PAAE salas de avanço das
aprendizagens diminuindo os nossos índices de defasagem
idade/série. Em 2019, a escola integrou ao grupo de escolas
projeto Escola Prioritária. Aumento no nosso quadro de
profissionais efetivos atuando na escola.
A escola em 2020, recebeu estudantes com necessidades
especiais, com alto grau de comprometimento físico necessitando
de mais monitores para atendê-los em suas especificidades. Como
também um acompanhamento maior da sala de Recursos para
isso, será necessário ampliarmos o quadro de profissionais que
atendem nessa sala. Após um mês do início do ano letivo, o mundo
foi acometido com a Pandemia do COVID-19. As aulas foram
suspensas pelo decreto N. 40.520, de 14 de março de 2020.
“Considerando o pedido da Organização Mundial de Saúde para
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia
do Novo Coronavírus,
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DECRETO:
Art. 1º As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Novo Coronavírus, no âmbito do Distrito Federal,
ficam definidas nos termos deste Decreto.
Art. 2º Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, pelo prazo de quinze
dias:
§ 1º A suspensão das aulas na rede de ensino público do Distrito Federal, de que trata o
inciso III, deverá ser compreendida como recesso/férias escolares do mês de julho e terá
início a partir do dia 16 de março de 2020, nos termos deste Decreto.
Decreto Nº 40.539, de 19 de março de 2020. Esse decreto antecipou o recesso escolar
de JULHO, DECRETA:
Art.2º Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, ficam definidas nos termos deste
Decreto:
III-atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes
de ensino pública e privada.
§ A suspensão das aulas na rede de ensino pública do Distrito Federal, de que trata o
Inciso III, deverá ser compreendida como recesso/férias escolares do mês de julho com
início em 16 de março de 2020, nos termos deste Decreto.
Decreto Nº 40.817, de 22 de maio de 2020.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o
artigo 100, DECRETA:
... “ Art. 2º Ficam suspensas as atividades educacionais presenciais em todas as escolas,
universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, no âmbito do Distrito
Federal.”
PORTARIA Nº 129, de maio de 2020.
Art. 1º Fica instituído o Programa Escola em Casa DF com o objetivo de ofertar contéudos
pedagógicos de forma remota aos estudantes da rede pública de ensino do Distrito
Federal.
Art. 2º ...
Art. 3º O programa Escola em Casa DF tem como eixos de atuação:
a)

Eixo Pedagógico:

11.

A disponibilização de aulas televisionadas para todos os estudantes da Educação Básica
da rede pública de ensino do Distrito Federal;

12. A disponibilização de plataforma pedagógica para uso de estudantes e profissionais da
educação como meio de sala de aula virtual;
13. A disponibilização de material pedagógico físico (impresso, livro didático) aos estudantes
da rede pública de ensino que não tenham acesso à plataforma);
14.

Modificar as atividades esportivas de forma que sejam realizadas ao ar livre ou em
ambientes ventilados.
15. Limpeza geral e desinfecção das instalações antes da reabertura da escola.
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16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Testagem para Covid-19 dos profissionais da educação, na forma do protocolo da
Secretaria de Estado de Saúde.
Fornecimento de instalações de água, de saneamento e de gerenciamento de resíduos.
Disponibilização de locais para a lavagem das mãos com sabão e toalhas de papel
descartáveis ou disponibilização de dispenser com álcool em gel.
Janelas e portas dos ambientes escolares (sala de aula, sala dos professores,
banheiros, cozinha etc.) devem permanecer permanentemente abertas durante as aulas.
As turmas devem ser reorganizadas de modo a reduzir o número de estudantes em sala
de aula promovendo a alternância entre o ensino presencial e o ensino mediado por
tecnologias.
Devem ser evitadas aglomerações de pais/responsáveis e estudantes em frente à
escola, estabelecendo-se escalonamento para a entrada e saída dos estudantes.
Jogos recreativos, esportivos e outros eventos que criem condições de aglomeração
devem ser cancelados.
Estudantes e professores que se enquadram no grupo de risco atuarão exclusivamente
por meio do ensino mediado por tecnologias.
Deve-se restringir o uso de objetos que possam ser compartilhados pelos estudantes.
Limpeza e sanitização dos ambientes escolares com maior frequência.
A Secretaria de Estado de Educação elaborará cronograma de retorno às aulas de
acordo com a data indicada no item 2.
As escolas deverão adotar programas de conscientização do uso de máscara, do
distanciamento e das demais medidas de prevenção ao novo Coronavírus.
PORTARIA Nº132/SEEDF, de 3 de junho de 2020. DODF nº108, de 09/06/2020. Valida
o Plano de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas Não
Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Recomendação N. 2/2020-CEDF, de 11 de agosto de 2020.
Dispõe sobre o planejamento pedagógico e administrativo para a
retomada das atividades presenciais e continuidade das práticas
pedagógicas remotas que se fizerem necessárias, com o intuito de
minimizar o impacto decorrente da Pandemia COVID-19, em
complementação à Recomendação Nº 1/2020-CEDF.
Em 05 de junho de 2020, iniciou o ensino remoto nas
escolas. Com a Portaria 133, o programa Escola em casa-DF. Os
estudantes começaram a acompanhar as aulas pela Plataforma
Google Classroom. A nossa escola criou salas de aulas na
plataforma, fez a alocação dos estudantes e dos professores.
Neste espaço os professores ofertaram horários de aulas de três
horas por dia/turno. Cada professor encontrava a sua turma uma
vez

por

semana

pelo

Google

Meet.

Neste

espaço

de

aprendizagem foram postadas atividades pedagógicas para serem
realizadas pelos estudantes, como, também provas, testes e
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avaliações. Os estudantes também faziam comunicação direta
com os professores pelo WhatsApp, Telegram e via telefone.
Aqueles estudantes que sem acesso a internet e/ou aparelho
eletrônico capaz de assistir às aulas, optaram a continuar seus
estudos por meio do material impresso.
A escola se organizou para preparar esse material. Os
supervisores e coordenadores trabalharam com os professores por
área de conhecimento, com trocas de experiências e de material
didático entre os profissionais. A cada quinzena era produzido uma
apostila referente ao conteúdo trabalhado em sala de aula remota,
oportunizando a todos o acesso à aprendizagem. Iniciamos com
duzentos estudantes em média recebendo material impresso,
foram 36 semanas distribuídas até o final das aulas de 2020. Hoje
temos 420 estudantes recebendo material impresso (agosto de
2021).
Alguns estudantes evadiram da escola no decorrer do ano
letivo de 2020, fato constatado após o retorno das aulas de forma
remota em Julho. Como a escola acompanha isso? A escola
durante o Conselho de Classe faz uma relação desses estudantes
e estes são encaminhados para o Conselho Tutelar. Muitos
retornaram após a notificação feita pelo SOE (Serviço de
Orientação Educacional). Como passamos por um momento de
muitas dificuldades social-economica e de saúde das famílias,
houve uma posição empática dos professores para com todas as
situações que surgiram.
Os

estudantes

e

famílias

retiravam

na

escola

quinzenalmente o material pedagógico e assim os estudantes
tiveram como acompanhar a escola em 2020. Muitos estudantes
não devolviam as atividades feitas. Os professores vendo o baixo
rendimento

de

alguns

ofereceram

aulas

de

revisão
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presencialmente na escola. Respeitando as normas de segurança
o professor veio à escola tirar dúvidas para aqueles estudantes que
solicitaram ajuda. Como também, disponibilizaram, no Meet,
horários extra-aula, para atender aos estudantes com dificuldades
na aprendizagem.
Muitos estudantes apareceram no final do ano, mas,
baseado na Portaria 133, estes estudantes foram aprovados.
Todos os estudantes que apareceram para buscar o material
impresso e realizaram as atividades atrasadas e foram aprovados!
O índice de reprovação em 2020, foi muito pequeno.
Em 2021, a escola retornou em março continuando com o
ensino remoto. (Decreto Nº 41.849 de 27 de fevereiro de 2021,
Decreto Nº 41.874 de 08 de março de 2021, Decreto Nº 41.882 de
março de 2021).
A Unidade Escolar preparou a Plataforma Google Classroom
de forma diferente do ano de 2020, ao invés de 32 turmas
disponibilizadas para os estudantes acompanhar. Foram criadas
salas por disciplinas, cada aluno foi convidado para participar de
11 disciplinas/salas de aulas (Português, Matemática, Arte,
Ciências, Inglês, Educação Física, Geografia, História, PD1,
PD2 e PD3).

22

Dados Informativos importantes da unidade escolar
CNPJ: 00627.893/0001-08
ENDEREÇO: SHIN QI 4/6, Área Especial
E-MAIL:
cef01lagonorte.ppc@edu.se.df.gov.br ;
cef01dolagonorte@gmail.com
Telefone: 3901-7544
SERVIDORES E CORPO DOCENTE:
SERVIDOR
CARGO/FUNÇÃO
ALAIN ROSSI FONSECA
PEDAGOGO/ORIENTADOR
ALCINDA ALENCAR DE
SALA DE RECURSOS
VASCONCELOS
ALETEIA VIVIANE HEINSCH
PROFESSORA/CIÊNCIAS
SOARES
ANANDA TABOSA DE
PROFESSORA/ARTES
CORDOVA FALCAO
ANA PAULA DE OLIVEIRA
DIRETORA
VIEGAS
ANA RAQUEL DE MESQUITA PROFESSORA/CIENCIAS/MATEMÁTICA
GARCIA
ANETE BATISTA DA COSTA
READAPTADA/APOIO
ANGELO ZANOLLY BATISTA PROFESSOR/GEOGRAFIA
RABELO
54
ANTONIO DO REGO
PROFESSOR/SUPERVISOR
BARROS NETO
BIBIANE DE SOUZA
PROFESSORA/PORTUGUÊS
WINKLER DA SILVA
BRUNO DE QUEIROZ COSTA PROFESSOR/EDUCAÇÃO FÍSICA
CLAUDECI GOMES DE MELO PROFESSOR/MATEMÁTICA
DIEGO FARIA FERNANDES
PROFESSOR PORTUGUÊS/INGLÊS
EDUARDO FERREIRA
PROFESSOR/CIÊNCIAS
CARVALHO
ELIANE PEREIRA DE SOUSA PROFESSOR/CIÊNCIAS
MENEZES
ELIANE CRISTINA BRITO
PROFESSORA/HISTÓRIA
OLIVEIRA
ELIZABETH DIAS PARENTE
PROFESSORA/EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIEL BEZERRA PRATINI PROFESSOR/HISTÓRIA

23

GIOVANNA CATIA
SCHNEIDER SOARES
GISELE RIBEIRO
JORGE HAGE PADUA
JORGE LUIZ ALARCÃO
ANDRADE
KARLA ADRIANA CARNEIRO
ROSA
LEILA CARVALHO LIMA
BRANCO
LILIAN SILVEIRA
TRAVASSOS DO CARMO
LUCAS FIGUEIREDO LIMA
VIANA
LUCIANE FIGUEIREDO DOS
SANTOS MARQUES
LYA MARIA PAIVA CASTRO
MARCELA MARGARETH
PASSOS
MARCELO DE LIMA COSTA
MARCIA REIS NOBRE DE
MIRANDA
MARCUS VINICIUS
CAPISTRANO
MAYARA HARINE FUJISHIMA
SETUBAL
MICAELA DE SOUZA
MARINHO DOURADO
MIRIAN CAMARA COSTA
NATALIA SERAFIM MENDES
NELY LIMA DA COSTA DE
SOUZA
OZIEL PRIMO ARAUJO
PEDRO VILHENA
RODRIGUES
RAFAELA GONÇALVES DIAS
MACHADO
RAFAELA MARTINS
MARQUES
RAFAEL CORREIA

VICE-DIRETORA
PROFESSORA/GEOGRAFIA
PROFESSORA/HISTÓRIA
PROFESSORA/MATEMÁTICA
PROFESSORA/GEOGRAFIA
SALA DE ALTAS HABILIDADES
PROFESSOR/CIÊNCIAS
PROFESSOR/PORTUGUÊS
PROFESSOR/SUPERVISORA
PROFESSORA/ARTES
PROFESSORA/PORTUGUÊS
PROFESSOR/HISTÓRIA
TÉCNICO/APOIO
PROFESSOR/EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA/PORTUGUÊS
PROFESSORA/PORTUGUÊS
PROFESSOR/INGLÊS
PROFESSOR/COORDENADORA
PROFESSORA/MATEMÁTICA
PROFESSOR/ARTES
PROFESSOR/GEOGRAFIA
READAPTADA/SALA DE LEITURA
ORIENTADORA/SOE
PROFESSOR/EDUCAÇÃO FÍSICA

24

HERDEIRO
RODRIGO ROJAS DUARTE
ROGERISSON DA SILVA
CAETANO
ROSALINA GABRIEL ALVES
SEBASTIÃO CARLOS
ARAUJO
SIBELLE VERONICA
BATISTA
SUIA TAVARES
TAIANA PONTES DA SILVA
TATIANA FIGUEIREDO
NUNES
THANNA CUNHA LIMA
VALERIA APARECIDA DA
SILVA LEITE
VALERIA MORAN PEREIRA
02
11
04

PROFESSOR/HISTÓRIA
PROFESSOR/MATEMÁTICA
PROFESSOR/PORTUGUÊS
PROFESSOR/MATEMÁTICA
TÉCNICO/CHEFE DE SECRETARIA
PROFESSORA/ARTES
PROFESSORA/PORTUGUÊS
PROFESSORA/INGLÊS
PROFESSORA/MATEMÁTICA
PROFESSORA/MATEMÁTICA
ORIENTADORA/SOE
Servidores Cantina (Terceirizados
Planalto)
Servidores Limpeza e Conservação
(Terceirizados Juiz de Fora)
Servidores Segurança Patrimonial
(Terceirizados Global)

CONSELHO ESCOLAR
Luciane Figueiredo dos Santos Presidente
Marques
Ester Vilela Gonçalves Ribeiro Segmento Professor:
Márcia Reis Nobre de Miranda

Segmento Assistência

Priscila Soares dos Santos

Segmento Pais

ESV- Educadores Sociais Voluntários
1.
2.
3.
4.

Rita de Cássia Silva Maciel
Eduardo Coutinho de Lima
Lea Francesca Andreoli
Adriana Cardoso de Souza
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Hoje temos um total de 60 funcionários/servidores na escola.
Com um efetivo de 39 professores em sala de aula, os demais
compõem: a equipe gestora,coordenadores, supervisores, apoio
administrativo e secretaria.
O CELAN conta também com uma unidade executora
denominada APAS (Associação de Pais, Mestres, Estudantes e
Servidores do Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte)
responsável pela fiscalização de verbas e finanças,assim como faz
o Conselho Escolar.
Por ser o CELAN uma escola inclusiva, assim como outras
escolas públicas do Distrito Federal, necessita de monitores e
educadores sociais para assistência aos estudantes com
necessidades educacionais especiais, uma vez que existe
complexidade nos casos atendidos por esta escola.
Para a demanda pedagógica e administrativa, considerando
o quantitativo dos estudantes, observa-se também a necessidade
de um maior quantitativo deprofissionais e servidores de apoio à
Direção na instituição. Principalmente, para atuar como mediador
de conflitos, pois há uma demanda grande para atuar junto aos
profissionais que estão na função de coordenadores pedagógicos
e no SOE.
A escola não tem em seu quadro a equipe de serviço de
Apoio a Aprendizagem( um pedagogo e um psicólogo).
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Quanto às dependências escolares, dispomos de:

01
01
01
02
01
02
16
02
01
01
01
01
01
01
01
02
05

Sala para secretaria
Sala para direção
Sala de administração
Sala dos professores
Sala de coordenação
Salas de recursos: generalista e altashabilidades
Salas de aula
Cantinas (sendo 1 pessoa jurídica de direitoprivado)
Quadra de esportes coberta
Quadra de areia
Pista de atletismo
Campo de futebol
Sala de Artes (com pias e bancadas)
Sala de Leitura
Almoxarifado
Sanitários por gênero
Lavatórios para higienização das mãos

Em 2021, a cantina da escola foi revitalizada, com
instalações apropriadas e mudança de piso, torneiras e coifas. A
escola não dispõe de refeitório para atender estudantes,
professores e demais servidores. Não há um local adequado para
fazerem suas refeições.
O lanche é servido na sala de aula, interrompendo o
professor de suas atividades. Caso, a escola oferecesse um local
próprio para isso, poderia então, ser servido durante o intervalo de
forma adequada. Enfatizamos que para muitos dos estudantes o
nosso lanche é a sua mais principal refeição do dia.
Hoje temos um total de 60 funcionários/servidores na
escola. Com um efetivo de 39 professores em sala de aula, os
demais

compõem:

a

Equipe

Gestora,

Coordenadores,
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Supervisores, Apoio Administrativo e Secretaria. São 32 turmas na
escola e apenas uma quadra esportiva para ser usada, dificultando
otrabalho dos professores de Educação Física, que precisam fazer
uma escala de revezamento para o uso da quadra (temos dois
professores por turno). Precisamos da instalação de bebedouros
próximo a quadra esportiva, visando atender às turmas que
estiverem participando das aulas de Educação Física.
Há na escola rampas de acesso e banheiros adaptados
para

Portadores

de

Necessidades Especiais, mas serão

necessárias outras reformas de acessibilidade para atender a
comunidade escolar.
A escola conta com um grande estacionamento em frente
aos blocos de sala de aulas, onde: professores, pais e funcionários
estacionam carros, motos e outros.Faz-se necessária a pintura no
chão em algumas vagas, separando-as conforme as normas do
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, vagas para
deficiente físico e idoso.
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Temos 16 salas de aula, apenas 4 salas possuem arcondicionado instalados, o que seria ideal era a instalação do
aparelho de refrigeração em todas as salas de aulas.
Os estudantes chegam à escola de transporte escolar,
quando no presencial, em tempos, de normalidade. Na troca de
turno os estudantes do vespertino precisam aguardar o turno
matutino sair das salas para então, poder entrar, há um intervalo
de 10 minutos entre um turno e outro.
Existe a necessidade de se construir uma cobertura de
toldos, que possam abrigar os estudantes em dias de chuvas,
garantindo que estes cheguem ate a sala de aula protegidos de
qualquer intepere climática.
Seguindo estamos, com a realidade pós-Covid 19 e com a
possibilidade de ser criado uma nova modalidade de ensino
Híbrido, com aulas presenciais e não presenciais. Para esses
tempos de educação mediada por tecnologias, mais do que nunca,
gostaríamosde ter um Laboratório de Informática equipado, para
recebermos os estudantes. A escola já possui um espaço para
isso, inclusive com toda instalação elétrica, o que não temos são
as máquinas (computadores). Construir um laboratório multiuso,
com possibilidade de realizarmos cursos para os estudantes e para
os profissionais de educação da escola.
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• DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

O trabalho pedagógico do Centro de Ensino Fundamental
01 do Lago Norte objetiva promover a construção de valores como:
paz, respeito, amor, responsabilidade, organização, cooperação e
união. O nosso anseio é nutrir esses valores, para que por meio de
atividades escolares, todos possam refletir sobre atitudes e “anti
valores” que a sociedade nos impõe, e resgatem a sua autonomia,
percebendo o que somos e no que podemos nos transformar.
Diagnóstico da Realidade Escolar questionário respondido
pela comunidade escolar (Professores, Pais/responsáveis e
estudantes) - Google Forms.

Segmento Professor:

Em nossa escola temos 39 professores em sala de aula,
62% são mulheres e 35% homens. A maioria tem mais de 30 anos,
são concursados da SEDF. Apenas 11 professores são
temporários. Destes, 60% se autodeclararam brancos. Todos tem
acesso a Internet. Suas aulas online, são oferecidas pelo Google
Meet, uma hora semanalmente para suas turmas. Nesse ambiente
são tiradas as dúvidas e explicado o conteúdo das matérias.
Nossos

professores

são

graduados

e

40%

possuem

especialização e outros com mestrado, doutorado e pósdoutorado. Gostam da escola. Pedem que haja a construção de
um planejamento coletivo. E que diminua a necessidade de
preenchimento de relatórios e que tenha nas coordenações
pedagógicas espaço para discutir o processo pedagógico.
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Segmento Pais/Responsáveis:

Cerca de 231 respondentes afirmaram que 31,2% dos pais
tem o Ensino Médio completo, 10% tem Ensino Superior, menos
de 9% se autodeclararam analfabetos. A maioria dos que
preencheram o questionário são mulheres (mães).38% moram no
Varjão, 17% no Paranoá e 13% no Itapõa.
58,9% afirmaram viver com até um salário mínimo. A
respeito do acesso a internet, 40,8% disseram ter acesso a
internet. Sobre a escola, as famílias relataram estar bem satisfeitas
com o desempenho das suas atividades. A consideram uma boa
escola, organizada e que atende as necessidades dos estudantes.

Segmento estudante

Os estudantes afirmaram em resposta ao questionário do
google forms, que: 62,1% possuem de 13 a 15 anos. A maior faixa
etária e dos 17 anos. E se autodeclararam 53, 2% pardo. 13%
negro, e 24,6% branco.
Disseram que nos tempos de aulas presenciais já terem
sofrido algum tipo de violência cerca de 10,3%. 30, 5% declararam
já terem sofrido bullying na escola.
Dos estudantes respondentes foi relatado que 24,6% não
usa o Google sala de aula. E que 52,5% diz que o mais faz falta
em tempos de

Pandemia

é da

presença

do

professor

presencialmente. Em relação a escola, consideram boa, acham os
professores incríveis, e que sentem saudade do ambiente físico da
escola.
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A indisciplina foi um problema que acompanhou o dia a dia
da escola, alto índice de ocorrências indisciplinares: violência
verbal, bullying, ameaçase agressões físicas. Os estudantes são
oriundos de bairros de baixo Índice de Desenvolvimento Humano IDH (comoo Varjão, Itapoã...). Acabam repetindo na escola o que
vivenciam em suas cidades,muitas vezes o conflito inicia na própria
comunidade de origem e termina na escola.
Em tempos de Pandemia isso não tem acontecido, haja
visto que os estudantes estão em casa, no ensino remoto. O
pedagógico da escola enfrenta essa questão promovendo
palestras e conversas com os estudantes. Nesse ano estamos
promovendo palestras via Meet e Zoom.
A escola tem atuado no combate dessas ações negativas,
que comprometem o bom andamento do ambiente escolar. A
escola tem buscado parceria com outras as instâncias para
garantir a segurança da escola, como: polícia militar, conselho
escolar, conselho tutelar, Ministério Público entre outros.
Um outro problema grave é a depredação do patrimônio
público, alguns estudantes não preservam as paredes das salas de
aula, os banheiros e espaços externos. Não conseguem
manter o ambiente limpo jogam muito lixo nas dependências da
escola. Todo esforço tem sido canalizado em ações que combatam
esses tipos de comportamento.
Em 2019, a escola participou do Projeto Namoral do
MPDFT, o CELAN foi vencedor do desafio, concorreu com outras
10 escolas da SEEDF, com atividades que impulsionaram os
estudantes a mudar suas atitudes. O tema central do projeto era a
honestidade. Foram meses de aplicação das ações que
culminaram em um prêmio de R$15.000,00(quinze mil reais), o
melhor de tudo foi ver o engajamento dos estudantese de toda a
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comunidade escolar para ganhar a premiação.
Percebemos, que são muitas as carências dos nossos
estudantes, material e emocional. Para esta instituição de ensino,
essa realidade não só é um desafio, mas constitui-se sobretudo
em compromisso para orientá-los no sentido de torná-los sujeitos
melhores, conscientes de direitos e deveres, de forma que possam
transformar essa realidade difícil em crescimento pessoal. Eles
têm consciência da escola que possuem. Admitem ser a escola
muito boa, com muitos profissionais capacitados e excelentes, que
o espaço físico está melhorando, embora haja tantas carências.
O CELAN possui grande quantitativo de estudantes (826
estudantes). Os turnos matutino e vespertino apresentam: 4
turmas de 6° anos, 4 turmas de 7° anos, 4 turmas de 8° anos e 4
turmas de 9° anos.
É importante informar que nos anos de 2017 e 2018, a
escola tinha turmas de Programa de Avaliação da Aprendizagem
Escolar - PAAE. Ofertamos essas turmas na busca de diminuirmos
significada mente os altos índices de defasagem idade/série.
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Movimento e Rendimento Escolar por Turno e Ano*Na tabela
abaixo estão contidos os dados de 2020 e 2021;
Movimentação

6ºano

7ºano

8ºano

9ºano

Matrícula em
11/03/2020

204

218

212

193

Admitidos após
11/03/2019

4

10

8

5

Afastados por
transferência

7

2

4

4

Reclassificados
para o Ano

0

0

0

0

Óbito

0

0

1

0

201

226

215

194

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

228

215

194

Aprovados sem
Dependência
Aprovados com
Dependência
Reprovados
Afastados por
Abandono
Sem Informação de
Rendimento (SIR)
Total

Estudante 6º ANO
s matriculados
em 2021
175

7º ANO

8º ANO

9º ANO

212

228

227

TOTAL

842
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Indice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB
O CELAN, até 2017, antes da universalização do Terceiro
Ciclo ofertava turmas dos Anos Iniciais e anos finais (6o e 8o anos).
Por isso, não possui o índice IDEB dos anos finais. Segue a tabela
do histórico do IDEB dos anos Iniciais:

Como é a minha escola
Breves relatos, dos estudantes do CELAN, de como eles veem
a sua escola, foram feitostrabalhos específicos, análise da escola,
feita pelos principais atores da instituição escolar: os estudantes. “
Foi assim que relataram os estudantes sobre o CELAN:
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“A minha escola tipo é legal e boa e tem muito professores
bacanas, também tem professor muito ruim, porque não tem
paciência e não sabe explicar”...(Rikelmi F. dos Santos).
“A minha escola não tem a aparência das mais belas, porém
os educadoressão maravilhosos com exceção de alguns, mas no
geral eles fazem o possível para ajudar aqueles que querem
realmente aprender...Mas os jovens, pelo menos os da minha sala
são terríveis, impossíveis, que não querem nada com a vida e nem
mesmo se importam se estão atrapalhando os estudantes e os
professores. Ela iria melhorar muito se esses estudantes tivessem
um castigo”. (Luana Ferreira dos Santos – Turma 8ªB)
“Muito bagunceira a maioria dos estudantes. Mal-educado,
principalmente os mais velhos e mais os meninos, Eu gosto mais
do intervalo e a cantina, nunca fui à biblioteca. Eu gosto mais do
intervalo...(Feliciana dos Santos)
“Bem rígida! Porém eu acho que seja ideal, pois a qualidade de
ensino é muito boa, tem professores interessados e capacitados e
às vezes até sãobem legais. Algumas coisas poderiam mudar, mas
quanto à qualidade do ensino nada a reclamar. Ela é bem limpa e
organizada, não gosto 100% porque tenho que acordar cedo, mas
é bem boa”.(HechilyMyara)
“A escola é muito de boa, estou aqui a pouco tempo, mas a
escola tá sendolegal”. (Vítor Soares)
II- Os professores relataram também sobre a escola:
No encontro pedagógico com a Profa. Doutora Carmyra
Batista, sobre o tema AVALIAÇÃO. E após o estudo, os
professores fizeram uma reflexão sobre o seguinte tema: A escola
que temos? A escola que queremos? Sugestão.
Foram esses os relatos colhidos pela coordenação pedagógica,
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respondendo a reflexão:
“Uma equipe gestora muito comprometida e querendo
melhorar a escola;professores muito bons e capacitados em suas
áreas de conhecimento, mas com toda essa excelência ainda não
trabalham em equipe. Vemos muitos trabalhando isoladamente.
Ainda não há um sentimento único em prol da escola, muitos
buscam realizar somente seus interesses pessoais. O bem coletivo
não tem sido prioridade.
Os estudantes são extremamente carentes de afeto e
atenção. Em sua maioria, tem famílias desestruturadas e não
participativas na realidade escolar e pessoal de seu filho. Tudo isto
afeta o rendimento/aproveitamento escolar. Ainda assim, temos
estudantes commuito potencial a ser aproveitado e explorado.”
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A escola que queremos
Fala dos professores em reunião pedagógica:
“...Uma escola que discuta coletivamente, com todos os níveis e
turnos, buscando soluções, principalmente quanto aos recursos
materiais prioritários. Uma escola que os esforços coletivos
somem, para que a escola funcione efetivamente, para que nossos
estudantes possam avançar, e desenvolver as habilidades e
competências necessárias à próxima etapa/série...”
(Professores do Matutino)
“... dinâmica, porém pró-ativa, suave, respeito entre todos
...prazerosa, comunicação precisa, clara, planejamento do que
acontecerá com bastante antecedência. Internet, funcionando.
Equipe gestora com bom senso, investindo no profissional da
escola: incentivando, proporcionandoqualidade e tranquilidade...”
(Professores Vespertino)
A UE realizou amplo diagnóstico com seus estudantes,
responsáveis e servidores. Esse processo se deu com a aplicação
de questionários (em anexo) e acompilação de todos os dados que
estão mostrados abaixo:
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Questionários respondidos em Junho de 2021.
Sobre os professores
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Relação dos professores com a tecnologia e entretenimento

40

41

42

43

Sobre a relação dos professores com a escola

Da esquerda para a direita:
Eu me sinto orgulhoso por trabalhar nesta unidade escolar;
Eu me sinto reconhecido pelo trabalho que realizo nesta
unidade escolar.
Eu me sinto apoiado e orientado pela equipe escolar (direção,
coordenação e orientação educacional),
As oportunidades de estudo e as reuniões pedagógicas
realizadas nesta unidade escolar têm contribuído para o
aperfeiçoamento do meu trabalho em sala de aula,
Sinto-me exausto devido ao grande volume de trabalho.
Se pudesse eu deixaria de ser professor.

44

45

46

47

Conforme seu planejamento, com que frequência serão utilizadas as
seguintes estratégias para o fortalecimento do processo de ensinoaprendizagem?

LEGENDA:
Uma vez ao bimestre
Duas vezes ou mais por bimestre
Semestralmente
Ao menos uma vez ao ano
Não realizo essas estratégias
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Da esquerda para a direita:
Aulas através do Google MEET
Filmes/Vídeos
Formulários
Redes Sociais
Ferramentas Pedagógicas
Estudo Dirigido
Sugestões para a melhoria da escola:
1. uma automatização maior dos relatórios cotidianos.
2. Avançar na organização e no planejamento
pedagógico, assuntos administrativos não devem ocupar
nosso espaço pedagógico que deve ser utilizado para troca
de experiências e formação.
3. O relacionamento profissional precisa ser dissociado do
relacionamento pessoal, para que as ações profissionais
sejam mais eficientes. Melhoria nas reuniões de
coordenação coletiva, para serem menos maçantes e mais
produtivas e participativas.
4. Sinto que a escola, em sua equipe gestora, deveria ser
mais democrática.

49

5. Menos formulários e fichas para serem preenchidas.
6. Entender que não só a gestão, como também nós
professores estamos trabalhando demais, muitas vezes
bem além do nosso horário, e estamos fazendo o melhor
que podemos pelos nossos estudantes.
7. A nossa realidade é quase metade das famílias não
podem fazer o ensino remoto online por não ter como
contratar internet em casa e não ter aparelhos para todos
que precisam. Minha sugestão é uma ação do governo que
garanta acesso a todos.
8. Montagem de um laboratório de informática
9. Melhoria das relações humanas, do espírito de equipe
e valorização dos professores.
10. Disponibilizar, pelo menos, um notebook em cada sala,
com projetor e Internet de qualidade.
Sugestões para o aprimoramento do fazer pedagógico
11. Estarem todos mais atentos aos docentes, observando
suas potencialidades, fragilidades e expectativas.
12. Estudo APLICADO à prática; conversas entre docentes
sobre ações metodológicas que têm funcionado bem neste
momento de pandemia, bem como as que não têm
funcionado (trocas pedagógicas); participação ativa de mais
professores em momentos de coordenação coletiva,
sempre com sugestões e críticas que sejam construtivas.
13. Gostaria de executar trabalhos interdisciplinares com a
participação de outros professores. Acabo trazendo temas
de outros componentes curriculares, inserindo ao meu, mas
trabalhando sozinha.
14. Menos sobrecarga de trabalho para os professores,
sobrando espaço para o um fazer pedagógico verdadeiro.
15. Garantir a autonomia do professor.
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16. Precisamos de um laboratório de informática e lousas
digitais,
17. Nossa pedagogia se inspira muito em parâmetros e
fazeres do Norte ocidental, daí a implementação de coisas
como gamificação e educação por projeto. Porém esses
fazeres são pensados para sociedades onde mesmo os
pobres têm acesso a bens culturais e onde o ensino público
atende a todos em salas com média inferior a 20 estudantes
por sala no ensino fundamental. Vocês esperam que numa
sala com 35 estudantes de 6o ano eu seja capaz de
gamificar, fazer projeto, etc. Então minha sugestão é que
ou me dêem as condições dos países onde essas técnicas
são aplicadas com sucesso (ex. Finlândia, Inglaterra,
Suécia) ou busquem inspiração em países pobres e com
salas superlotadas, mas com IDH maior que o Brasil
(exemplos não faltam)
18. Planejamento coletivo
19. Implementação
de
feiras
culturais,
projetos
interventivos e campanhas temáticas para guiar as práticas
pedagógicas.
20. Dedicar as reuniões para discussão do processo
pedagógico
21. Os professores de língua estrangeira deveriam ser
separados por ciclos, não ter todas os anos em cada
período. Seria melhor para a orientação das atividades.
Exemplo: um professor para 6º e 7º e outro para 8º e 9º.
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Sobre os estudantes

52

53

Varjão
Lago Norte
Itapoã
Paranoá

Relação dos estudantes com a tecnologia
Tecnologia

54

55

56

Relação dos estudantes com os estudos

48

49

Extremamente difícil
Difícil
Não tenho interesse
Fácil
Extremamente Fácil

49

50

*Também gostaria de aprender espanhol

Extremamente Disciplinado
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52

53

54

Relação do aluno com a escola

55

Da esquerda para a direita:
• Em geral, os estudantes cumprem as regras
• As regras são justas e valem para todos (estudantes, professores, funcionários e diretor)
• Há momentos e espaços destinados a discutir problemas de convivência, de disciplina e as regras na escola
• Alguns estudantes traficam ou fazem uso de drogas ilicitas dentro da escola
• Os conflitos são resolvidos de forma justa para os envolvidos
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Da esquerda para a direita:
• Promovem atividades e aulas diferenciadas
• Apoiam e incentivam os estudantes
• São desrespeitosos com alguns estudantes
• Utilzam as atividades avaliativas como forma de punir os estudantes
• Parecem estar desmotivados e sem vontade de dar aulas
• Propôe a troca de idéias e a cooperação
• Explicam de forma clara
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Deixe aqui um comentário sobre o CELAN, pode ser um elogio ou
uma crítica.1
• Pode melhorar
• Nada a dizer
• Gosto muito de estudo no celan
• Eu acho os professores incríveis❤
• Muito bom
• O CELAN é uma escola muito boa, os meus dois irmãos já estudaram
lá, minha mãe também gosta muito.
• Alguns professores podiam explicar melhor as atividades!!
• esse e meu primeiro ano no colegio ainda nao conheci a escola até
agora pra mim esta ótimo
• Boa escola!!

1

As repostas são mostradas aqui exatamanete como foram enviadas pela
comunidade.
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• Muito bom o CELAN melhorou bastante :)
• Não tenho Críticas já que em algumas vezes eu me coloco no lugar
deles, Não e nada fácil lidar com estudantes desrespeitosos, algumas
regras que são colocadas tem um motivo logico por trás, como Aluno
eu ja me deparei com comentários de outros estudantes
extremamente fora de Noção criticando a Direção, Não tentando olhar
pelo outro lado da História.
• Gosto muito de estudar no celan
• Boa
• Outro eu fiquei muito confuso com a novas atividades de matemática
tentei fazer mais não consegui entender e pedi ajuda a muitos
conhecidos e mesmo assim não consegui realizar as novas atividades
sobre isso não sei se o problema foi na explicação das inscrições da
atividade ou no meu entendimento pessoal
• Extremamente ruim, horrível, bonito, mas quem ver cara não ver
coração.
• Liberaaaa os estudantes falarem no grupo da escola senão não
adianta nada os estudantes não poderem debater ou perguntar algo
para tirar dúvidas e etc...
• O celan é bom mais precisa em algumas coisas que podem melhorar
• E uma escola grande com ótima estrutura, so q poderia ter mais de
uma quadra pra não encher e ter discussão ou pessoas invadindo a
aula de educação física
• Não sei
• Escola muito boa!
• A quadra e boa de+
• O Celan é uma boa escola, precisar melhorar em alguns sentidos mas
sempre me acolheu bem.
• Eu gosto da escola.
• O celan e uma escola incrível mas tem coisas que precisa melhorar
como todas as outras. Mesmo assim foi umas das melhores escolas
que já frequentei
• Nunca fui a escola, mas parece ser uma escola boa.
• Um colégio bom mas tem que para com o bullying
• Só tenho a agradecer a todos os profissionais do CELAN.
• A escola em si é boa,o que torna ela ruim é os estudantes que fazem
as coisas erradas e estragam a sala e outras coisas, o que precisa
melhorar não é a escola e sim os estudantes.
• Eu acho a escola legal
• Celan bom mais podia melhorar
• As aulas precisam voltar e tmb a aula online ñ ajuda em nada precisa
ser presencial pq as vezes os professores ñ da para falar e ajudar os
estudantes no METT e tmb a pratica e melhor!
• "A escola é boa, melhorou bastante em questão das brigas dos
estudantes, o atendimento tbm melhorou, deveria melhorar as salas
de aulas, em questão dos ventiladores, cadeiras, quadros, etc.
• Muito bom quero continuar
• Muito bom! Estou com saudade.
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• Nunca fui ao Celan, então não cabe a mim dizer se é bom ou não.
• Precisa melhorar.
• Celan e bom mas pode melhorar.
• Não tenho do que reclamar
• "Celan melhorou muito muito msm
• Antes eu tinha medo de ir pra essa escola pelo qui ouvia falar dela,
mais hj vejo o quanto melhorou sdds da escola dos professores e das
colegas da escola."
• Celan é uma escola muito boa. Não tenho nada mais a dizer.
• Bom
• Eu adoro a minha escola celan e estou com muita saudade de todos
dos professores dos colegas da diretora amo a minha escola e espero
que em breve nos reencontramos .
• Todos são muitos gentis
• Poderia melhor mais os lanches e etc
• Ainda vou conhecer mais um pouco
• Em duas palavras, PARA BÉNS!
• Ainda não fui a escola ainda🙎♂️💎
• o celan é melhor escola mais tinha q para as aulas online pq eu tô
apertando nd
• Vamo melhorar né galerinha
• Nunca fui ao celan
• muito bom
• Acho q poderia melhorar a merenda
• "Muito bom tudo isso
• A escola está melhorando com o passar do tempo.
• Vocês estão de parabéns, espero que só voltem as aulas se for seguro
para todos, inclusive
• Muito boa.
• Não tenho elogio nem crítica
• Precisa ter mas evento
• A melhor escola que eu estudei
• O celan precisa melhorar a sua política com os estudantes tem que
botar uma ordem de verdade na escola
• O celan é uma das escolas públicas melhores que eu já estudei.
• O CELAN é uma escola muito boa, os meus dois irmãos já estudaram
lá, minha mãe também gosta muito.
• Muito bom.
• Muito bom
• Bom
• os professores deveriam aprender a dar aula online e utilizar as
plataformas
• Boa escola organizada
• Eu ainda não sei, porquê eu não fui mais parece ser boa.
• Precisa melhorar algumas coisas mas a escola e boa e o padrão
tambem
• Legal.
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• Eu realmente acho muito difícil de me comunicar eu estou começando
a achar que os professores ainda não sabem que eu existo como
aluna nova
• Eu realmente acho muito difícil de me comunicar eu estou começando
a achar que os professores ainda não sabem que eu existo como
aluna nova
• A aula remota no meu ponto de vista não esta fazendo com que os
estudantes tenhão interesse nos estudos por conta de estarem em
sua casa e não tendo foco suficiente para realizar as atividades e isso
leva o estudante a fazer a atividade de maneira não prevista ou em
outros casos até deixar de fazer! Espero que reflitam sobre este
comentario , Anderson Bezerra Alves, 9D.
• Precisamos falar sobre educação Sexuale e sobre depressão e
suicidio
• eu gosto do celan eu fiz novas amizades lá só que não durou muito
tempo por conta da pandemia .eu gosto do celan e eu estou tentando
voltar com as minhas notas de volta, so que é dificil ,você não tem
mas animação pra fazer quase nada e vc sempre ta estressada com
alguma coisa da escola. mas eu não vejo a hora de volta pra escola
ver as minhas amigas mas eu amo o celan de verdade. :)
• "Bom
• Adoro minha escola
• "Elogio:e boa responsavel
• Critica: nao e muito segura"
• Precisa melhorar mais
• FIQUEM ATENTOS MAIS NA HORA DE FAZER O BOLETIM, SO
TRAGAM NOTAS ERRADAS.
• "Alguns professores são legais
• Escola muito boa!!
• o Celan é uma ótima escola, praticamente a melhor que eu já estudei!
• Muito boa
• Amo a milha escola não vejo a hora de retornar
• Muito boa a escola, só precisa melhorar na segurança e no lanche
• Acho que deveriam ter mais debates, ou a escola se mostrar
apoiadora à algumas causas, como o apoio lgbtqiap+ e antirracismo.
• O CELAN e muito bom, ele nunca foi ruim
• Uma escola maravilhosa, professores excelentes e inclusive
saudades.
• Elogio
• É uma boa escola
• Nada a declarar.
• está muito difícil fazer as atividades online...porém a escola e ótima
• Nada a falar ......
• Bom eu gosto do celan ,mais muitas coisas ainda precisam melhorar.
Beijos 😘
• Estou com muita saudade da escola é dos professores.
• Aaaa escola é boa tem umas coisas que precisa melhorar
• Gosto da escola, porém acredito que nós estudantes também
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poderiamos aprender sobre utilidades que nós usaremos á alguns
anos. Exemplo = educação financeira.
• Bom é muito limpo a escola, só tem que melhorar a segurança da
escola.
• Bom legal
• Não é ruim mas precisa melhorar por ter muitas brigas e drogas tipo
maconha cigarro vape pelo oque eu sei porque sou nova na escola,
mas meu primo me fala muita coisas sobre a escola
• A escola é muito boa espero logo poder voltar às aulas presenciais.
• Não tenho nada a dizer
• É uma escola que é visível a preocupação dos professores como os
estudantes.
• Ótima escola
• Tenho dois irmãos que estudam no Celan eles gostam e eu também,
como já visitei o Celan conheço um pouco do ambiente, achei legal a
escola é muito espaçosa, com ótimos professores, sobre o Celan eu
só te elogios, obrigado por tudo.
• Sinceramente passei metade de 1 ano lá apenas, logo minhas
opiniões sobre o colégio não são exatamente formadas, mas
basicamente o que eu coloquei se aplica no que penso.
• Crítica:precisa "melhorar" o comportamento de alguns estudantes
• Não tenho comentários
• melhorem!
• A escola e muito boa.
• Amo está escola!!!
• "Excelente muito bom, parabéns professores por fazerem essa escola
em auto nível sempre.
• Uma escola que ajuda na melhora dos estudantes
• E bom só q precisa melhorar na aula.
• O celan eu gosto muito e tem qui volta a aula presencial
• Uma escola legal
• Eu acho muito bom
• Ótimo.
• Gosto bastante dessa escola. Já estudei alguns anos atrás no CELAN
e também gostei. Estudei em outra escola mas prefiro essa.
• e bom
• A escola é muito boa
• As nossas autoridades deveriam ter mais compromisso com a
educação.
• Devia ter ar-condicionado em todas as salas
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• Eu acho que quando acaba as aulas acho que poderia ter um Recreio
um pouquinho melhor acho que o professor poderia passar menos
atividades as escritas acho que os professores no finalzinho da aula
poderia ser uns que tinha mais dificuldade eles tirarem todas as
dúvidas que têm mais dificuldades acho que os professores eles
tinham que ter mais paciência e é isso
• Acho as aulas bem criativas
• Ótima escola
• Legal
• Uma escola bem legal
• É uma escola muito boa não tenho o que reclama
• Não tenho nada a reclamar uma escola muito boa
• A escola e muito boa mais eu achava bem desnecessário as meninas
não poderem nem vestir calça rasgada mais tirando isso e muito boa e
os professores são maravilhosos e a equipe do Celan também.
• Legal
• Tô com Saudades
• Podia ter mais competições
• Eu agosto muito do CELAN
• odeio a escola
• Quero muito que volte as aulas, quero conhecer meus professores e
colegas de sala.
• Muito bom
• Bom, não deu tempo conheçer a escola
• O celan e muito bom e precisa melhorar algumas coisas
• Muito bom
• A escola é ótima. Não tem o que reclamar.
• Quero muito que volte as aulas, quero conhecer meus professores e
colegas de sala .
• Quero muito que volte as aulas, quero conhecer meus professores e
colegas de sala .
• Quero muito que volte as aulas, quero conhecer meus professores e
colegas de sala .
• Aulas online são um lixo, queria q voltasse as aulas presenciais mas
acho q vcs n aguentariam tomar conta de matéria impresso, aulas
onlines e presenciais.
• Atenciosos!!
• CELAN é uma escola muito boa tem bons professores e é bem
grande.
• Gosto bastante de estudar no Celan!! Os professores são muito legais.
• estou com muita saudade da escola
• Não tenho do que reclamar.
• A escola é muito boa e sinto falta de todos.
• elogio professo muito bom
• Até agosto
• Escola boa
• Obrigado por permitir o meu comentário!
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Sobre os pais

64

Varjão
Lago Norte
Itapoã
Paranoá
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Relação dos pais com tecnologia e entretenimento

Da esquerda para a direita:
• Não tenho acesso à internet
• Pelos dados reversos disponibilziados pela SEEDF para utilizar somente a
plataforma google classroom (celular)
• Meu smartphone/celular (plano pré-pago ou controle)
• Meu smartphone/celular (plano pós-pago)
• Em minha residência (banda larga de até 20Mpbs)
• Em minha residência (banda larga acima de 20Mpbs)
• Fora de minha residência (Seu local de trabalho, casa de amigos ou
parentes, Lan houses...)
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* Li provavelmente quer dizer Livros (resposta adicionada pelo
entrevistado)

Feiras e eventos
(Como a feira do livro
ou circos)
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De cima para baixo:
• Não tenho o hábito de leituro
• Ficção (fantasia, Ficção Científicam Aventura, Romance, etc...)
• Não ficição (Biografias, Analíses de eventos reais, Auto-ajuda, etc..)
• Didáticos (Como os que a escola solicita ou indica)
• Reportagens e últimas notícias
• Quadrinhos (revistas ou graphic novels)
• Quadrinhos digitais (Webcomics )
• Bíblia
• Bíblia
• Biblia
• Terror, suspense, dark romance, economia, política
• Religião
• Jurídicos
• Livros história, filosofia, política e direito
• História biblica
• A biblia e livros baseados na biblia e livros de história
• Religiosos
• Reflexão
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Sobre os estudos do aluno
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De cima para baixo:
• Silencioso
• Barulhento
• Muito escuro
• Isolado
• Muita movimentação (a sala de estar ou a cozinha por exemplo)
• Espaçoso
• Apertado
• É um lugar barulhento e por isso muitas vezes minhafilha não pode ser muito
participativa na aula. Muitas vezes, a internet não funciona
• Estuda no quarto
• Tem um pouco de barulho as vezes
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De cima para baixo:
• Não consigo participar
• Não estou no grupo mas tenho contato com a equipe de gestão (diretora ou superviso)
• Estou no grupo de pais do whatsapp
• Estou no grupo de estudantes do whastapp
• Apareço durante as aulas do MEET
• Apareço nas reuniões e convocações da escola (como reunião de pais)
• Eu verifico uma vez por semana as atividades pendentes na plataforma
• Não apareço durante as aulas, pois no horário das aulas estou no trabalho
• Acompanho aula as vezes
• Estou sempre atenta e sempre que preciso vou a escola
• Auxilia em algumas atividades impressas
• Não consigo acompanhar a vida escolar da minha fihas, porém estou no grupo e
acompanho todas a informações
• Quarto
• Professora ajudando vizinhas avó
• Estou sempre conversando com ela a respeito
• Não consigo participar muito mas estou sempre atenta às novas instalações
• Não estava participando muito, não tinha contato com os professores
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De cima para baixo:
• Sempre que oportuno, converso com ele(a) sobre a importância dos
estudos
• Acompanho o rendimento e chamo atenção quando vejo resultados
ruins
• Dou recompensas pelo bom rendimento (Doces, Brinquedos, etc...)
• Ligo as atividades de lazer ao bom rendimento na escola (exemplo:
Só usa o computador se fizer a tarefa)
• Não usam de nenhuma estratégia nem chego a incentivar o(a)
aluno(a)
• Estipulo horário para utilizar o celular paralelamente ao estudo, para
não atrapalhar o rendimento
• Não tem celular nem computador
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Sobre a escola
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Deixe aqui um comentário sobre o CELAN, pode ser um elogio ou
uma crítica.
• Boa escola!!
• Até agora n tenho o q fala
• Esse e o primeiro ano do meu filho nesse colégio até agora pra mim
tá ótimo
• Só tenho a elogiar pelo empenho dos professores o espaço físico a
limpeza e etc.
• Para mi uma ótima escola não tenho do que reclamar.
• A escola é muito boa, organizada.
• Só tenho elogios pelo comprometimento de toda a equipe, espaço
físico amplo, limpeza boa e etc...
• Minha filha veio de escolar particular e não deu tempo de conhecer a
escola, mais acredito que seja uma boa escola por que tem sido
presente e bem positiva para comigo tirando minhas dúvidas e nos
ajudando e enfrentar esse momento de adversidades em que
estamos vivenciando.
• Ótima escola.
• Os professores precisam pedir para os estudantes abrirem as
câmeras, ou na hora da chamada, pedir para cada aluno abrir a
câmera para conhecer os outros colegas de turma, seria bom pra
quebrar o gelo!
• Escola organizada
• A escola é muito boa tem professores excelente...
• Escola muito boa atuante e eficaz.
• Não quero opinar
• O Celan e uma escola boa.
• Estão todos de parabéns, minha filha gosta muito de estudar no
Celan. Agradeço a todos pelo desempenho dos gestores...Muito
obrigada por tudo.
• É mais uma reclamação! Minha filha fala que tem professores que
não estão explicando a matéria.,
• Bom, mas pode melhorar
• É um colégio q está melhorando aos poucos
• Muito boa escola.
• A secretária tem um ótimo atendimento ao público. Mais há alguns
professores só ficam enrolando as crianças para o tempo passar.
• Uma escola que melhorou
• Ensino bom escola boa
• Ótima escola, porém, esta muito difícil a comunicação por conta da
pandemia
• É o primeiro ano da minha filha nessa escola, porém eu tenho uma
outra filha que estuda no Celan cerca de três anos. E ao decorrer
desses anos ela sofreu bullying. Tenho um pouco de receio sobre
isso, e não quero que minha outra filha passe por isso também.
Tirando esse fator, na minha opinião, a escola é boa e está
sempre tentando melhorar e incentivar os estudantes com
palestras e etc.
• Acho uma ótima escola, é bem organizada!
• Gosto do CELAN, os professores são bem prestativos com os
estudantes.
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• Gostaria de agradecer a direção e aos professores pelo esforço e a
força que tem nos dado nesse momento difícil
• "Gosto muito da escola.
• A diretora e os demais são muito atenciosos🙏☺️🥰👏"
• Muito bom a escola celan
• A coordenação está de parabéns, sempre atentos com os
estudantes e pais.
• Na minha opinião, a escola é boa e está sempre tentando incentivar
com palestras e etc. Minha filha tem inseguranças por conta que
ela sofre bullying a algum tempo, na pandemia parou, mas ela diz
que a escola em si, é boa.
• Acho boa a escola, os professores a direção. E os professores muito
empenhado para o melhor dos estudantes.
• O celan é uma escola ótima não tenho críticas a fazer apenas elogia
a escola e todos que nela trabalhar porque são pessoas muito
educada e atenciosa com os pais.
• Não tenho nem uma crítica, pois a escola é excelente, e os
professores também.
• Todos são bem atenciosos
• "Querido CELAN,
Obrigada por ter recebido tão bem minhas filhas Daniele e Camila.
Sabe, em 2019 quando elas foram pra aí, elas não queriam ficar, a
adaptação foi muito difícil. Mas pude contar com profissionais
muito competentes que fizeram de tudo para tornar a adaptação
delas menos traumática.
• Em 2020 elas começaram o ano felizes e muito dispostas. Mas a
pandemia atrapalhou os planos delas, afastou elas dessa escola
maravilhosa! Então veio a EAD, muitas dificuldades no começo,
desespero no meio e alívio no final. Agora estamos em 2021, a
EAD continua, mas agora é diferente. Aprendemos todas nós que
é importante assistir às aulas, entregar os deveres no prazo e tirar
o máximo possível de proveito disso tudo. Obrigada, CELAN, por
tudo, me despeço aqui, pois este é o último ano delas aí. Elba ."
• Não sei
• É uma ótima escola, mas tinha que ter mais segurança pois a
contece muita violência.
• Até agora estou gostando...só meio preocupada c a falta de alguns
professores...
• "Uma escola excelente!
• Fiz o ensino fundamental no CELAN!
• Tem problema como toda escola, mas ainda sim é uma escola ótima,
com bons profissionais!
• Gostaria de saber se o Conselho escolar ainda está funcionando!
• Marquei que é atuante, mas não sei se realmente está!
• É apm? Também gostaria de saber se está ativo!"
• E um local de ensino muito bom meus dois filhos estudaram ai e eu
nao tenho o que reclamar
• Ótima escola
• Ótimo colégio
• Não tenho o que reclamar gosto muito da escola
• Uma escola maravilhosa
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• Tem professores e direção dedicados
• Professores e direção dedicados
• Sem comentários
• Queria deixar meus parabéns a toda equipe, desde os faxineiros até
a diretoria. Sou mãe do aluno Samuel Lucas dos Santos De
Queiroz 7°D.
• Meu filho frequentou pouco tempo porque logo veio a pandemia, mas
nesse tempo eu achei a escola muito boa.
• Seria o primeiro ano que meu Filho estudaria no celan , não tenho
como avaliar, porém, gostaria de ter contatos com a direção ou
professores, não tinha nem um retorno sobre o estudante até
receber o boletim, com muitas faltas por não enviar atividade. E
algumas recuperações... fiquei frustrado...imaginava que estava.
Tudo bem...reconheço minha culpa ...mas precisamos ser mais
comunicativos ..
• Escola muito boa
• muito bom
• Muito bom
• Primeiro ano da minha filha na escola estou gostando.
• Gosto da direção sempre resolve quando a procuro
• Muito bom
• O ensino é de qualidade, equipe de excelentes formadores, a escola
oportuniza o ensino de várias maneiras, toda a equipe estão de
parabéns 👏👏👏
• Ele acha que está sendo muito bom não tenho nada que dizer
• E uma boa escola, porém os estudantes precisam valorizar mais
• Pra mim a equipe toda estão de parabéns
• Não tenho do que reclamar da escola mais as aulas na plataforma
tava melhor no ano passado,
• O colégio e excelente
• Uma Escola boa.
• A escola está fraquíssima no relacionamento a distância! Fiquei
sabendo do baixo rendimento da minha filha só com o boletim!
Não recebi nenhuma mensagem de nenhum professor ou de
alguém da coordenação realizando o acompanhamento de cada
estudante, o que é essencial na presente época! As aulas são
pouquíssimas e com poucas atividades de casa! A criança passa
uma semana para ver novamente o mesmo professor, sendo que
estes deveriam formar grupos até pelo WhatsApp para manter
uma comunicação mais direta com seus estudantes! A
coordenação deveria marcar semanalmente atendimento on line ,
com horários pré-definidos, para os pais e estudantes que
necessitarem! A escola pública do meu filho na Asa Norte 316,
está conseguindo de forma excelente se organizar, sugiro que
entrem em contato com os coordenadores da presente escola,
para buscar novas metodologias!
• Legal.
• Não estava tendo tempo para acompanhar minha filha nas aulas
onlaine, e quando fui pega as notas veio a decepção notas baixas
sei que deveria ter me esforçado para participar das aulas errei em
confiar nela. Porque todos os dias acordava ela para estuda. Mais
acho que os professores vendo que a mesma não estava
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participando deveria ter entrado em contato comigo para me alerta
que ela não estava entrado e não estava fazendo as atividades em
fim fiquei sabendo só depois das notas baixas no boletim.
• Gosto muito da escola, mais precisa ajustar algumas regras em
termos de segurança.
• precisa melhorar a segurança
• Equipe gestora é excelente.
• Uma das melhores escolas do df
• Boa escola.
• Gosto muito do desempenho da Ana Paula. Estudei no celan quando
criança, e a gestão dela e muito melhor das anteriores, ela se
preocupa com a comunicação com os pais e estudantes, sempre
recebo mensagem informativa sobre o desempenho e
desenvolvimento escolar.
• Uma excelente escola
• Excelente escola
• Está de parabéns
• Ótima
• A direçao e maravilhosa, qualquer problema pode conta com essa
equipe.
• Muito bom
• O CELAN está de parabéns pela dedicação e a comunicação com os
familiares
• " Elogio:
• O CELAN e bom porque ele e seguro e bom
• Critica não e muito responsável assim"
• Excelente colégio. Diretora muito meiga, professores muitos
atenciosos
• Uma escola muito boa
• eu só tenho que agradecer pela atenção.
• os professores passam deveres difíceis, sendo que o estudante não
tenha aula presencial.
• Não tenho muita diálogo pois é o primeiro ano do meu filho na escola
• Para mim é uma excelente escola!
• Escola boa
• Não entendi pra quer isso
• Eu acho que a nova direção à escola mudou muito para melhor
gosto muito da forma de trabalho da Ana Paula. Nota 10
• Uma boa escola .
• Uma boa escola.
• Não deu tempo de conhecer por causa da pandemia
• A escola é boa, e cada ano que passa está mais organizada
• Teve bastante melhoria no atendimento da secretaria. No
recebimento das aulas online, na segurança dos estudantes na
escola.
• Diretora excelente!
• Nada a reclamar
• Equipe excelente
• Quero muito que as aulas votem normal como sempre foi
• Muito bom
• Não tenho o que falar.
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• Acho essa escola muito boa
• Uma escola maravilhosa.
• e bom por partes dos professores e diretor, porém já fui ofendida eu
e meu filho pelo guarda, isso foi horrível.
• O CELAN e umas da escola boa que meu filho já estudo.
• E uma ótima escola
• Escola muito boa! professores excelentes
• Escola CELAN e uma escola maravilhosa muito bom pra minha filha
meus filhos todos estudaram lá eu agradeço a Deus por todos as
pessoas que trabalham lá
• Não tenho nada pra reclamar tão de parabéns
• Primeiro ano do meu filho nessa escola, não tenho o que falar, até
agora parece ser uma escola boa.
• Uma ótima escola
• Acho a escola bem interessante, estão de parabéns.
• Ao que precisei a equipe sempre se mostrou disposta em ajudar.
Não tive muito contato pq este é o segundo ano do meu filho na
instituição e logo no início do ano passado começamos com o
modo remoto. Até o momento tenho gratidão a toda equipe.
• Ótimo sou de SP e gostei muito da escola parabéns para toda
equipe da escola
• Muito boa
• Teria que ter mais cuidados com os estudantes pq levam até faça
pra escola
• Só quero agradecer pelo todos os corpos de professores pelo
excelente, trabalho.
• Não conheço tanto a escola, porque é o primeiro ano do meu filho la.
Foi no ano passado mais não foi por muito tempo que ele estudou
la porque começou a pandemia aí eu não posso fala se é boa ou
ruim.
• Sem comentários.
• A segurança não é boa, a merenda é horrível o arroz é sem sal e o
strogonoff é horrível.
• A escola podia ser mais acolhedora.
• Parabéns a secretária ďa escola excelente atendimento. E há alguns
professores tem que focar mais nas matérias que passa para os
estudantes.
• Escola exemplar, Ê professores excedentes.
• Sempre que preciso me atendem super bem, gratidão a todos!
• Gosto muito
• eu gosto muito dessa escola ir dá diretora Ana Paula obrigada a
todos
• No meu ponto de vista é ótimo lugar.
• Parabéns pela educação que vocês vêm dando aos nossos filhos!
• Num sei
• Não tenho o que reclamar dessa escola. Direção e professores muito
educados e atenciosos!
• Essa Escola é muito boa, Professores excelentes
• É uma escola boa bons professores
• Nada a declarar no momento
• Ótima
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• Muito boa segura os professores são excelentes e toda a equipe do
Celan.
• E uma escola muito boa
• "É uma escola que amo, já fui aluna.
• Até agora só elogios com a atenção e cuidados dos professores e
diretoria da escola.
• O celan é uma escola boa!!
• Acho bem interessado pelos estudantes
• Conheci pouco, acho bom.
• Super atenciosos com os materiais impressos.
• um ótimo Colégio
• Sempre estudei no celan. E saber que meu filho estudou aí tbm fico
muito feliz. Agora não estuda mais por causa da pandemia e
porque nós nos mudamos para outro lugar.mais a escola do celan
é ótima queria que ele continuasse aí.
• Sempre fui bem atendida pela direção e professores
• Esta escola possui profissionais muito responsáveis e
comprometidos.
• Escola boa
• Diretora comprometida e muito empenhada, sempre solicita e na
medida do possível está sempre respondendo as demandas a ele
ofertadas.
• Ótimo colégio
• É uma Escola muito ativa e com a preocupação de atender à todos
com dedicação, principalmente o Antonio.
• Ótima equipe gestora.
• Pra mim e uma ótima escola

Obs: Acima falas autênticas dos pais/responsáveis, sem correção
ortográfica.
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Função social da escola
O Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte CELAN tem por missão oportunizar aprendizagem para todos.
Temos um grupo de professores preocupados em manter uma
qualidade no ensino garantindo que a aprendizagem esteja
realmente acontecendo. Explorando a participação na solução
criativa e construtiva de questões sociais que constituem desafios
da atualidade. Atendendo aos estudantes de forma inclusiva e
integral.

Princípios orientadores
administrativas

das

práticas

pedagógicas

e

Uma educação pública efetiva depende verdadeiramente do
compromisso

e

da

ação

do

Poder Público,

mas deve

necessariamente ser apoiada e reivindicada pela sociedade. Uma
educação de qualidade visa a formação do indivíduo que
possibilita uma transformação social e tecnológica qualitativa, que
imprime valores de sustentabilidade, considerando a diversidade
cultural, étnica brasileira e que contribui para o exercício da
cidadania, sem perder de vista os direitos humanos.
Nossa prática docente deve orientar-se pelo contexto sócio,
econômico,cultural, ambiental e conhecimentos pré-adquiridos do
aluno, no qual a escola está inserida. As concepções, práticas
pedagógicas e administrativas do Centro de Ensino Fundamental
01 do Lago Norte (CELAN) têm por objetivo cumprir a função social
da escola em excelência, articulando o Currículo em movimento de
forma significativa e contextualizada e levando em conta a
complexidade e a heterogeneidade social que se apresenta no
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cotidiano escolar. A criatividade é incentivada como ferramenta
para superação dos entraves do dia a dia e expressa pelo
comprometimento e solidariedade de todos, contemplando ainda
mais esses princípios, está a nossa educação inclusiva.Princípios
da Educação Integral:
O princípio da Integralidade: deve ser entendido a partir da
formação integral dos estudantes, buscando dar a devida atenção
para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os
aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. A escola
trabalha de forma integral, respeitando as individualidades,
observando todas as habilidades e competências.
O princípio da Intersetorialização: é o diálogo entre a
escola e políticas públicas, de diferentes campos, em que projetos
sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados,
buscando potencializar a oferta de serviços públicos dentro do
ambiente escolar. A escola tem firmado parcerias com ONGs e
também com os centros de Saúde, para divulgar o trabalho de
combate às várias doenças e epidemias que possam estar
crescendo no meio de suas comunidades. Por exemplo; o uso de
preservativos, métodos anticonceptivos, doenças venéreas. entre
outros.
O princípio da transversalidade: é o princípio que permite
aceitaçãode muitas formas de ensinar, logo dentro de uma lógica
interdisciplinarde conhecimento, vinculando a aprendizagem aos
interesses e aos problemas reais dos estudantes. Por meio de
projetos desenvolvidos durante as aulas, como exemplo o Projeto
Cidadania e Democracia, que iniciamos no ano de 2019, na escola,
os temas estão sendo desenvolvidos pelos nossos estudantes,
levando a uma reflexão de seu papel na sociedade, de como eles
podem contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária.
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O princípio do diálogo, escola e comunidade: acontece
quando ocorre uma transformação da escola num espaço
comunitário, legitimando- se os saberes próprios da comunidade,
resgatando tradições e culturas populares. Há uma preocupação
por parte de alguns professores em realizar oficinas com os pais,
palestras para difundir o conhecimento que cada um possui e a
partir dai compartilhar com a comunidade escolar. Os professores
querem organizar essas palestras no período noturno.
O princípio da territorialidade: significa romper com os
muros escolares, entendendo a cidade como um rico laboratório
de aprendizagem. Para tal, é preciso mapear os potenciais
educativos do território em que a escola se encontra, planejando
trilhas de aprendizagem e buscando uma estreita parceria local
com a comunidade.
O princípio do trabalho em rede: traz a perspectiva de que
o estudante não é só do professor ou da escola, ele faz parte da
equipe da escola e da rede de ensino.
Princípios epistemológicos
Princípio

da

unicidade

entre

teoria

e

prática:

intencionalmente, ter em nossas práticas o princípio de fazer as
aprendizagens pularem os muros da escola.
Princípio da Interdisciplinaridade e da contextualização:
a interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema
em diferentes componentes e a contextualização é a organização
do conhecimento em uma situação próxima daquela na qual ele
será utilizado.
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Princípio da Flexibilização: garantia da flexibilidade que as
UE’s considerem suas Propostas Pedagógicas e suas realidades
para a adequação da grade curricular.
Princípios da Educação Inclusiva
O sistema educacional tem a competência de propiciar
recursos e meios capazes de atender às necessidades
educacionais especiais de todos os estudantes, de modo a
oportunizar-lhes

condições

de

desenvolvimento

e

de

aprendizagem, segundo os seguintes princípios:
•

respeito à dignidade humana;

•

educabilidade

independentemente

de

de

todos

os

seres

comprometimentos

que

humanos,
possam

apresentar;
•

direito à igualdade de oportunidades educacionais;

•

direito à liberdade de aprender e de expressar-se; e

•

direito a ser diferente.

Missão
Nossa missão é fazer da nossa Unidade Escolar um grande
instrumento transformador na vida dos estudantes, propiciando a
possibilidade de mudar a sua realidade e construir um novo futuro
repleto de acesso a cultura, crescimento intelectual e inserção no
mercado de trabalho.
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Objetivos

Objetivos Gerais

O

CELAN

tem

como

pressuposto

garantir

às

aprendizagens. Buscando oferecer um ensino de qualidade,
respeitando às diferenças, criando um ambiente de experiências
enriquecedoras para a formação do aluno, desenvolvendo o senso
crítico e reflexivo em nossos estudantes.

Objetivos específicos
• Melhorar os índices de aprendizagem reduzindo as
taxas de abandono e reprovação escolar, como também
valorizando os profissionais da educação.
• Garantir que nenhum aluno fique fora da escola.
Realizar busca ativa de todos os estudantes que
abandonaram os estudos. Elaborar estratégias para
executar as ações pedagógicas de forma eficiente e eficaz.
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• Promover articulação da comunidade escolar: pais,
estudantes, servidores e professores em prol de uma
educação de qualidade, por meio de palestras para os
responsáveis, oficinas, reuniões de pais;
• Elevar o desempenho acadêmico dos estudantes
por meio de projetos de leitura, interpretação, escrita e
operações matemáticas;
• Aumentar os índices de aprovação e reduzir a
evasão escolar por meio acompanhamento diferenciado
dos

estudantes

pedagógicas

com

mais

diferenciadas,

fragilidades,

estudos

de

práticas

caso

para

situações pedagógicas mais graves;
• Desenvolver projetos de educação ambiental.
• Buscar parcerias dentro da legislação vigente, com
Organizações

Não

Governamentais

-

ONG's,

Organizações Sociais – OS, entre outros.
• Incentivar o zelo pelo aspecto físico da instituição,
conservando

o

patrimônio

escolar, com propostas

pedagógicas e projetos que estimulem a conservação do
ambiente escolar;
• Promover
questões

ações

disciplinares

orientadas
e

de

para

solucionar

convivência,

como

implementação e fortalecimento de projetos de grande
porte.
• Promover estudos, palestras e formações para o
fortalecimento de práticas pedagógicas que se ancorem
nos documentos vigentes da SEEDF: Diretrizes do terceiro
ciclo, diretrizes de avaliação e pressupostos teóricos do
currículo da educação básica.
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• Promover palestras para a comunidade escolar,
aos estudantes e demais profissionais de ensino no
combate

dentro

comunicação

da

escola

violenta,

baixa

de

qualquer

autoestima,

tipo

de

bullying,

violência física;
• Incentivar

ações

práticas

de

reutilização,

reciclagem e redução do material utilizado na escola.
• Promover

a

autoavaliação

e

avaliar

processualmente o desempenho dos profissionais por
meio de encontros periódicos.
• Realizar ações que promovam o interesse dos
estudantes em manter e conservar o aspecto físico da
instituição, conservando o patrimônio escolar.

Fundamentos teóricos - metodológicos
A equipe docente organiza e desenvolve o currículo por
meio dos projetos individuais e coletivos reportando-se ao
documento Currículo da Educação Básica, que aborda as
temáticas de interesse social das diversas áreas do conhecimento.
De acordo com as premissas do novo Currículo:
Objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental
apresentados nas normativas pedagógicas da SEEDF, pautadas
nas DCN da Educação Básica de 2003:
• 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.
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• Promover as aprendizagens mediadas pelo
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo e a
formação de atitude e valores, permitindo vivências de
diversos letramentos;
• 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.
• Fortalecer os 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.
• 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 currículo deverá ser vivido e construído no dia a dia da
escola. Por isso a necessidade de se estruturar a organização do
trabalho pedagógico voltado para atender de melhor forma os
nossos estudantes.
Também

dentro

dessa

perspectiva,

os

estudantes

assumem, em seu percurso formativo, a condição de sujeitos de
direito e constroem, gradativamente, sua cidadania (Brasil, 2003).
O trabalho pedagógico desenvolvido nas unidades escolares,
portanto, deve estar voltado para as necessidades de todos os
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estudantes respeitando seus tempos de desenvolvimento com a
garantia de um processo continuo de formação integral. O ensino,
então, não fica restrito à transmissão de conteúdos e a prática de
avaliações que valorizem apenas o caráter quantitativo ao final de
cada bimestre; diferente disso, aprimora-se constantemente os
processos de ensinar, de aprender e de avaliar, tendo como
princípio fundamental a garantia das aprendizagens.
Refletindo sobre os Pressupostos Teóricos e outras
considerações a respeito da educação pública, o CELAN
compreende a necessidade de pensar a respeito das seguintes
perguntas:
“- Para que ensinar?
O que ensinar?
Como ensinar?
O que e como avaliar?”
Portanto, este Projeto Político Pedagógico está baseado
nos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da
Educação Básica do DF e das Diretrizes de Avaliação
Educacional, que se fundamentam na Pedagogia Histórico-Crítica
e na Psicologia Histórico-Cultural, opção esta que se relaciona
com a realidade socioeconômica e cultural dos estudantes desta
Unidade de Ensino.
A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância
dos sujeitos na construção da história, sujeitos esses que se
constituem por relações sociais e pela interação com natureza e
na reprodução de sua vida e realidade, estabelecendo assim uma
relação dialética entre o outro e a natureza. Nesse contexto a
escola é um espaço no qual, essas relações podem ser
construídas, estabelecidas e concretizadas por meio da interação
entre a equipe discente, grupo docente e comunidades, de forma
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a contribuir para a formação do indivíduo. Na perspectiva HistóricoCrítica, o estudo dos conteúdos curriculares tornaráa prática social
dos estudantes, como elemento para a problematização diária na
escola e na sala de aula e se sustentará na mediação necessária
entre os sujeitos.
A aprendizagem, sob a perspectiva da Psicologia HistóricoCultural, se torna viável neste PPP, pois a Unidade de Ensino
considera as práticas e interesses sociais da comunidade que
atende.
A organização do trabalho pedagógico pautada nesses
princípios, propõem atuação conjunta com a vivência dos
estudantes, proporcionando uma aprendizagem significativa e com
alcance dos objetivos traçados, tomando como base o Currículo
da Educação Básica.
Dar novo significado e estruturar os conteúdos científicos
em torno de uma ideia ou de eixos constituiu-se para nós um
desafio, sobretudo por se pautar no referencial do sujeito –
estudante parte de um contexto social em constante e profunda
transformação cultural.
Os eixos transversais propostos “Educação para a
Diversidade, Cidadania eEducação em e para os Direitos Humanos
e Educação para a Sustentabilidade” são além de temáticas
contemporâneas, vivências diárias de todos nós, brasileiros.
Representam conhecimentos e aprendizagens indissociáveis,
atuais e relevantes. Articulá-los para criação de estratégias
pedagógicas favorecendo a interdisciplinaridade é o nosso
compromisso neste projeto e em nossa prática pedagógica.
O Projeto Político Pedagógico contempla a avaliação em
sua perspectiva formativa, conforme preconiza as Diretrizes de
Avaliação Educacional. A avaliação sob essa perspectiva procura
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as melhores estratégias para acolher, apreciar e avaliar o que se
ensina e o que se aprende. Não são os instrumentos/procedimentos
que define na função formativa, mas a intenção do avaliador, no
caso, o docente, e o uso que faz deles. Nesse sentido, a utilização
de diferentes formas de avaliar, contribuem para a conquista das
aprendizagens por parte de todos os estudantes.
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Organização do trabalho pedagógico da escola (OTP)
A unidade escolar adequou-se às políticas públicas
reorganizando o trabalho pedagógico da escola, objetivando a
implementação do 3º Ciclos para as aprendizagens. A primeira
grande modificação ocorreu com a oferta de turmas do 6º aos 9 º
anos nos turnos matutino e vespertino. Pois, até 2018 era oferecido
na escola no turno vespertino do 6º e 7º anos e no turno matutino
8º e 9º anos, além de turmas de PAAE, nos anos de 2017 e 2018.
A partir de 2019 somente turmas regulares funcionaram na escola.
Tendo no matutino 4 turmas de 6os anos, 4 turmas de 7os anos, 4
turmas de 8os anos e 4 turmas de 9os anos. Idem no vespertino.
Ainda nesse quesito, desde 2017, ocorreram formações
específicas na capacitação dos profissionais de ensino. Tais
formações aconteceram no âmbito da EAPE e multiplicadas por
meio dos coordenadores pedagógicos da escola durante todo o
ano letivo de 2017. Na própria UE, nas coordenações coletivas,
com o suporte da UNIEB e seus coordenadores, foram
administradas diversas formações, como por exemplo: palestras
sobre as diretrizes de avaliação da Secretaria de Educação,
Oficinas de reagrupamento, estudo do currículo em movimento,
seus pressupostos teóricos, apresentações sobre objetivos de
aprendizagem e implementação dapedagogia histórico-crítica. Em
2018, dando continuidade as formações com apoio da UNIEB,
coordenadores intermediários formação sobre: conselho de
classe, avaliação em larga escala, avaliação diagnóstica.
Apesar de todo movimento de conscientização, formação e
aprendizado feito com a equipe docente é verificado ainda
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resistência de alguns profissionais em mudar a sua prática em sala
de aula, pensando ainda de forma compartimentada e seriada,
esquecendo-se de que agora estamos trabalhando em ciclos de
aprendizagem. A mudança é necessária e muito ainda precisa ser
feito para garantirmos as aprendizagens.
O corpo

discente

entende

essas

mudanças

como

facilitadoras para a promoção automática, para o ano seguinte e
não vê a importância de aprender o conteúdo dado em sala de aula
como algo importante para sua formação. Há uma urgente
necessidade de se esclarecer aos estudantes e aos pais de que a
escola tem o compromisso de manter a qualidade e obedecer ao
currículo. A escola entendendo essa problemática tem se
organizado para realizar reuniões, roda de conversas com a
comunidade escolar para esclarecer e sensibilizar sobre as novas
diretrizes da Secretaria de Educação.
Entendendo que o 3º Ciclo para as aprendizagens
pressupõe o uso diferenciado do tempo e dos espaços, alguns
profissionais têm se utilizado dos espaços físicos da escola, além
da sala de aula para promover novos ambientes pedagógicos. No
entanto, ainda é preciso fortalecer a intencionalidade das ações
pedagógicas para que essas possam ser traduzidas em
aprendizagens significativas de fato. Nesse sentido, o uso
diferente dos tempos ainda está incipiente e também passa por
constantes adaptações, uma vez que os profissionais, ainda estão
se adaptando às novas práticas para se ajustarem ao Terceiro
Ciclo.
Apesar das dificuldades e resistências a UE apresenta
casos exitosos de práticas diferenciadas. Alguns professores têm
realizados trabalhos bastante consistentes, no que se refere ao 3º
Ciclo. Com registros próprios e sistematização das práticas
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pedagógicas esses profissionais tem realizado intervenções
pontuais

(resgatando

aprendizagens

não

alcançáveis),

reagrupamentos e trabalhos individualizados a fim de garantir a
aprendizagem dos estudantes, além disso, intencionalmente estão
utilizando-se da pedagogia Histórico-crítico como teoria norteadora
do trabalho enfatizando que a história de cada sujeito é crucial no
desenvolvimento pedagógico dos estudantes.
Em relação à comunidade escolar podemos descrever que
precisa ser feito um estreitamento nas relações entre escola e
comunidade, pois os pais comparecem a escola somente para
resolver as questões de indisciplina de seus filhos ou para receber
ao final do bimestre o boletim escolar. A escola promove alguns
eventos como festa junina, feira de ciências e mostra cultural,
porém, infelizmente, não abre as portas para a comunidade
participar, com receio de surgirem atos de violência, pois nas
últimas vezes que esteve aberta ocorreram fatos desagradáveis.
Ainda sobre essa relação: nos conselhos de classes e
fóruns que os pais poderiam opinar e participar ativamente na
construção da UE, a escola ainda não se organizou no sentido de
promover a efetiva participação deles, porém entende a
importância e se compromete a pensar estratégias para que isso
aconteça, garantindo a segurança de todos e a integridade do
trabalho.
Por ser o CELAN uma escola inclusiva, precisa de uma
Equipe de Apoio Especializada composta por pedagogo e
psicólogo, no momento estamos sem a equipe. Sala de Recursos
com professores generalistas para acompanhar os estudantes
com necessidades educacionais especiais. Este ano estamos sem
professores da Sala de Recursos e também sem o profissional
especializado

no

atendimento

de

estudantes

com

Altas
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Habilidades. A orientação pedagógica é oferecida a todos os
estudantes

por

meio

de

duas

Pedagogas- Orientadoras

Educacional. Temos hoje um coordenador pedagógico e dois
supervisores,

professores

e

Direção.

Estes

profissionais

desenvolvem suas atividades dentro de suas especificidades.
Para além disso, a inclusão no CELAN tem tido avanços
significativos, mas ainda tem muito o que melhorar em direção à
uma escola inclusiva de fato e de direito. Para que isso aconteça,
medidas interventivas têm sido trabalhadas dentro de uma
perspectiva que alcance toda a escola e sua comunidade, em um
movimento natural, espontâneo e humano, com direitos e deveres,
a exclusão deverá ser identificada, tratada e retirada de nosso
meio. As medidas interventivas adotadas são: atendimento em
sala de recursos com estudantes diagnosticados ou não,
dependendo da necessidade e disponibilidade dos profissionais da
área; trabalho conjunto entre docentes de sala de aula e os da sala
de recursos; passeio cultural para que todos tenham a
oportunidade de participar; o uso de materiais concretos e novas
tecnologias, para diversificar o trabalho e despertar maior
interesse; sensibilização de todos na comunidade escolar sobre o
trabalho de inclusão; dentre outras.
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Coordenação e Supervisão.
No ano de 2021, A coordenação foi absorvida pela
supervisão devido a falta de pessoal, tendo apenas uma única
coordenadora presente. Entre as funções atuais se destacam:
• Atendimento local e digital a comunidade escolar;
• Gerenciamento de entrega local dos materiais
impressos;
• Gerenciamento da entrega e produção de material
digital;
• Suporte técnico na área de TI (tecnologia da informação)
• Contato direto com a UNIEB;
• Distribuição interna de comunicados, circulares e
similares;
• Reforço pedagógico local emergencial nas respectivas
disciplinas (Inglês, Educação Física e Português);
• Formação continuada do corpo docente.

Sala de Altas-Habilidades
Sobre os serviços de apoio de aprendizagem o CELAN
oferece AtendimentoEducacional Especializado Altas Habilidades
/Superdotação, em Sala de Recursos,em turno contrário, uma vez
por semana, para estudantes que tenham sido identificados com
perfil, indicados por professores, por familiares ou mesmo por auto
indicação.
O atendimento tem fundamento nos princípios filosóficos e
ações educativas que embasam a educação inclusiva da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e
também nas políticas educacionais da Secretaria de Educação
Especial do Ministério de Educação – SEESP/MEC.
O MEC adotou o Modelo de Enriquecimento Escolar (The
School wide Enrichment Model – SEM), resultante do trabalho
pioneiro do Dr. Joseph Renzulli na década de 70, validado por mais
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de vinte anos de pesquisas empíricas (RENZULLI & REIS, 2000).
Este Modelo se encontra ancorado em três pilares: (a) O Modelo
dos Três Anéis, que basicamente fornece os pressupostos
filosóficos utilizados pelo SEM; (b) o Modelo de Identificação das
Portas Giratórias, que fornece os princípios para a identificação e
formação de um Pool de Talentos a partir da entrada e participação
de qualquer aluno que queira desenvolver atividades ou projetos
na sala de recursos, e (c) o Modelo Triádico de Enriquecimento,
que implementa as atividades de Enriquecimento para todos os
estudantes no contexto escolar.
Para Renzulli (1986b; 2005), as habilidades superiores
podem ser divididas em duas amplas categorias distintas: a
superdotação escolar e a superdotação criativo-produtiva. A
superdotação escolar é, também, conhecida como a “habilidade do
teste ou da lição de aprendizagem”, pois é o tipo mais facilmente
identificado pelos testes de QI para a entrada nos programas
especiais. O aluno com alto QI também tende a obter boas notas
na escola. Este tipo de habilidade escolar, recai sobre os
processos de aprendizagem dedutiva, treinamento estruturado nos
processos de pensamento, e aquisição, estoque e recuperação da
informação. Já

a

habilidade

criativa-produtiva

implica

no

desenvolvimento de materiais e produtos originais; aqui, a ênfase
é colocada no uso e aplicação da informação (conteúdo) e
processos de pensamento de forma integrada, indutiva, e orientada
para os problemas reais. O aluno, nesta abordagem, trabalha nos
problemas que têm relevância para ele e são considerados
desafiadores (RENZULLI, 1986b). Além disso, Renzulli (2005)
advoga pelo aumento das chances de o aluno desenvolver suas
habilidades de pensamento criativo de forma mais completa, ou
seja, desenvolvendo ideias e produtos que realmente venham a ter
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impacto nos outros e causar mudanças duradouras. O autor
aponta que, historicamente, as pessoas criativas e produtivas do
mundo têm sido os produtores de conhecimento, mais do que os
consumidores de conhecimento, os reconstrutores do pensamento
em todas as áreas do esforço humano; também são eles
comumente reconhecidos como “verdadeiramente superdotados”.
O autor acentua ainda que “a História não se lembra de pessoas
que meramente obtiveram altos resultados nos testes de QI ou
daqueles que aprenderam bem suas lições, mas não aplicaram
seu conhecimento de forma inovadora e orientada para a ação.”
(p. 256).
A inteligência é composta por muitos fatores e habilidades,
o que possibilita que se possa ter um excelente desempenho em
uma área do conhecimento e nenhum rendimento em outra. A
criança que se destaca por sua inteligência analítica é aquela
academicamente brilhante, que obtém boas notas nos testes,
aprende com facilidade e com pouca repetição, tem facilidade de
analisar as ideias,pensamentos e teorias. Por ser essencialmente
analítica, muitas vezes carece de ideias novas e originais.
O aluno com inteligência criativa nem sempre tem as
melhores notas e nem sempre se destaca na escola por suas
habilidades

acadêmicas.

No

entanto

demonstra

grande

imaginação e habilidades em gerar ideias interessantes e
criatividade na forma de escrever ou falar e de demonstrar suas
aptidões e competências. Tende a ter independência de
pensamentos e ideias, a ver humor em situações que nem sempre
os outros percebem como tal e rotineiramente são considerados o
“palhaço da turma”.
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Os mitos da superdotação que interferem na indicação para o
atendimento
• “A superdotação é um fenômeno raro”.
Uma a cada vinte pessoas é superdotada
• “Superdotados são sempre bons estudantes”.
Alguns são excelentes estudantes, outros medianos,
outros estudantes ruins.
• “A maioria deles tem um futuro brilhante”.
“Futuro brilhante” é fruto de inúmeras variáveis, não só de
capacidade acima da média. Quantas pessoas você
conhece com capacidade subaproveitada?
• Superdotação é sinônimo de genialidade”.
Seria mais do que seria mais do que desejável que
superdotação e genialidade andassem de mãos dadas,
mas infelizmente,
• Não se deve informar à criança ou ao jovem acerca
de suas habilidadessuperiores”.
Grande maioria de estudantes AH/SD têm baixa
autoestima, desconhecem seuspotenciais e têm auto
nível de autocrítica.
Sala de Recursos para estudantes com altas habilidades /
superdotação
Fundamentados nos princípios de atenção à diversidade e
direito de todos a educação, ressalta-se que há necessidade de se
criar um ambiente educacional queacolha e estimule o potencial
promissor de estudantes com altas habilidades / superdotação.
A Sala de Recursos para estudantes com AH/SD, constituise um espaço organizado que oportuniza o aprendizado específico
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da (s) área (s) de interesse destes estudantes, estimulando suas
potencialidades criativas e seu senso crítico. E na medida em que
se faz necessário amplia parcerias com instituições de ensino
privadas/públicas ou especialistas. Também oferece apoio
pedagógico aosprofessores e orientação às famílias de estudantes
com altas habilidades/superdotação.
O Serviço de Orientação Educacional tem como vertente
metas, estratégias e procedimentos das ações junto aos
professores, à coordenação e a equipe gestora. Apoio pedagógico
individual no atendimento a cada professor. Acolhendo em
situações de buscas espontâneas; no apoio para tomadas de
decisões; na escuta sensível e ativa; encaminhamento e
articulação de diversas problemáticas. Ação pedagógica no
coletivo,

promovendo

a

análise

reflexiva

e

o

diálogo

problematizador da convivência escolar. Contribuindo com as
coordenações coletivas e realizando ações integradas com os
professores, coordenação e equipe gestora.
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Sala de Recursos
Atribuições e Plano de Ação 2021:
• Espaço pedagógico que se destina ao atendimento educacional

especializado dos estudantes com deficiência intelectual/ mental,
deficiência física, deficiência múltipla e transtorno global do
desenvolvimento;
• Ambiente para complementação de atividades e conteúdos

regulares;
• Ambiente para desenvolvimento cognitivo, motor e social;
• Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum

para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o
acesso do estudante com deficiência e Transtorno Global de
Desenvolvimento - TGD currículo e a sua interação no grupo;
• Promover as condições de inclusão desses estudantes em todas

as atividades da instituição educacional;
• Manter contato com as famílias para orientar seu envolvimento e a

sua participação no processo educacional;
• Participar do processo de identificação e de avaliaçãopedagógica

das necessidades especiais e tomadas de decisões quanto ao
apoio especializado necessário para o estudante;
• Orientar a elaboração de material didático-pedagógico que possa

serem utilizados pelos estudantes nas classes comuns do
ensino regular;
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• Indicar

e

orientar

o

uso de equipamentos e de materiais

específicos, bem como de outros recursos existentes na família e
na comunidade e articular, com gestores e com professores, para
que a proposta pedagógica da instituição educacional seja
organizada coletivamente em prol de uma educação inclusiva;
•

Responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da
realização das adequações curriculares necessárias ao
processo educacional do estudante com necessidade
educacional especial;

• Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento

dos

processos mentais: atenção, percepção, memória, raciocínio,
imaginação, criatividade, linguagem, dentre outros;
• Fortalecer a autonomia dos estudantes a fim de levá-los a ter

condições de decidir, opinar, escolher e tomar iniciativas, a partir
de suas necessidades e motivações;
• Propiciar a interação dos estudantes em ambientes sociais,

valorizando as diferenças e a não discriminação;
• Preparar

materiais

e

atividades

específicas

para

o

desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes;
• Orientar o professor da classe comum sobre estratégias que

favoreçam a autonomia e o envolvimento do estudante em todas
as atividades propostas ao grupo;
• Promover a inserção dos recursos tecnológicos de informação e

de comunicação no espaço da sala de aula;
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• Reconhecer os pontos fortes e de maior interesse e as dificuldades

do estudante;
• Proporcionar ao estudante o conhecimento de seu

corpo,

levando-o a usá-lo como instrumento de expressão consciente, na
busca

de sua

independência

e

na

satisfação

de

suas

necessidades;
• Introduzir o estudante no aprendizado da informática acessível,

identificandoo melhor recurso da tecnologia assistida que atenda
às suas necessidades, considerando a sua habilidade física e
sensorial atual, bem como capacitá-lo
para o uso independente do computador;
• Ampliar o repertório comunicativo do estudante, por meio de

atividades curriculares e de vida diária;
• Fundamentar o trabalho na

adaptação

meio de sua organização, facilitando a

do

ambiente

por

compreensão

da

criança em relação à sala de aula;
• Orientar os professores

regentes

para

organizar

contexto

educativo que favoreça a atenção e a concentração dos
estudantes nas atividades desenvolvidas em sala de aula.
• Organizar os materiais que serão utilizados, para que o estudante

compreenda o que necessita fazer;
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Objetivos
Oportunizar a
inclusão e a
adaptação dos
estudantes
portadores de
necessidades
especiais.

Metas

Ações

Contemplar 100%
daqueles
discentes.

Projeto de
intervenção/inclusão
escolar, bem como
atendimento na
Sala de Recurso.

Assegurar
assistência aos
estudantes com
dificuldades de
aprendizagens e
condições para o
desenvolvimento
de suas
competências.

Englobar 90% dos
discentes

Atendimentos aos
estudantes TEF´S
com
acompanhamento
do Educador Social
e da Equipe da Sala
de Recurso. Aula de
reforço nos horários
de coordenação aos
discentes.

Viabilizar o
Conselho
Participativo

Contemplar
90%da
comunidade
escolar.

Gráfico de
desempenho
bimestral com o
rendimento de cada
estudante.

Avaliação
Avaliação contínua
durante as
atividades em
coordenação
coletiva sobre o
desempenho dos
estudantes.

Responsáveis
Direção,
Orientadores,
Coordenadores,
Professores,
Estudantes
Família e Sala de
Recursos.

Cronograma

Avaliação contínua
durante as
atividades em
coordenação
coletiva sobre o
desempenho dos
estudantes.

Direção,
Orientadores,
Coordenadores,
Professores,
Estudantes
Família e Sala de
Recursos.

Ano Letivo de
2021

Coordenação
Coletiva.

Direção,
Orientadores,
Coordenadores,
Professores, Sala
de Recursos.

Ano Letivo de
2021

Ano Letivo de
2021
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Garantir o acesso
a todos os
estudantes com
deficiência e TGD

Atingir 100% dos
estudantes
atendidos pela
sala de recurso
generalista

Atingir100% dos
estudantes
atendidos pela
sala derecursos
generalista

Atingir100% dos
estudantes com
necessidades
educacionais
especial da
escola

Atendimentos dos
estudantes com
necessidades
especiais em
horários no contra
turno. facilitando o
acesso ao ambiente
escolar com
disponibilidade de
ônibus escolar
Atender aos
estudantes de
acordo comsuas
necessidades
específicas, de
maneira
complementar a
classe comum, para
facilitar seu acesso
aocurrículo.
Orientar os
professores detodos
oscomponentes
curriculares sobre a
formulações de
adequações, bem
comopropiciar a
execução e
aplicação das
mesmas

Identificar índices
de abstenção.

Direção, Sala de
Recursos,
Orientadores,
Coordenadores,
Professores.

Ano Letivo de
2021

Observar o
desenvolvimento
pedagógico e
socialdos
estudantes

Direção, Salade
Recursos,
Orientadores,
Coordenadores,
Professores.

Ano Letivode
2020

Verificar por meio
dos planejamentos
e diários a
aplicação das
adequações
curriculares

Sala de Recursos,
Professores,
Coordenadores,
Orientadores,
Direção

Ano Letivode
2021
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Promover a
inclusão dos
estudantes com
necessidades
especiais
Favorecer o
acompanhamento
geral do
desenvolvimento
cognitivo e social
do aluno com
necessidades
especiais,
identificando suas
necessidades e
seu progresso

Equipar a sala de
recursos
generalista com
material
pedagógico lúdico.

Atingir100% dos
estudantes,
evitando que
ocorram casos de
bullying com os
ANEE

Desenvolver
projetos e ações de
inclusão, frisando
orespeito e a
empatia e o
cognitivo de seus
filhos

Verificar redução
de casosde
bullying
registrados pelo
SOE

Direção, Salade
Recursos,
Orientadores,
Coordenadores,
Professores.

Ano Letivo de
2021

Atingir100% dos
estudantes
atendidos pela
sala derecursos
generalista

Elaborar
anualmente estudos
decaso para cada
aluno, apontando
suas dificuldades e
suas conquistas
para aqueleano
letivo

Acompanhamento
no
desenvolvimento
escolar doaluno

Direção, Salade
Recursos,
Orientadores,
Coordenadores,
Professores.

Ano Letivo de
2021

Atingir100% dos
estudantes
atendidos pela
sala derecursos
generalista

Aquisição de jogos
e materiais
pedagógicos lúdicos
para ummelhor
desenvolvimento
dos processos
cognitivos dos
estudantes
atendidos

Indicação de uso
einteresse dos
estudantes pelos
materiais, bem
comoas
habilidades
cognitivas
aprimoradas com
orecurso

Direção, Salade
Recursos,
Orientadores,
Coordenadores,
Professores.

Ano Letivo de
2021
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Equipar a sala de
recursos
generalista com
materiais de
papelaria.

Atingir100% dos
estudantes
atendidos pela
sala de recursos
generalista.

Equipar a sala de
recursos
generalista com
recursos
tecnológicos.

Atingir100% dos
estudantes
atendidos pela
sala derecursos
generalista

Destinação de
materiais
de
papelaria deuso
comum e individual
parautilização dos
estudantes da sala
de recursos durante
o atendimento
Aquisição de
computadores,
tablets, aparelho
desom, televisãoe
datashow.Para
possibilitar melhor
acessoaos
conhecimentos
pelos estudantes,
bem comoinserilos nasatividades
quenecessitem de
aporte tecnológico

Observar o
desenvolvimento
das atividades
escolares
pedágógicas

Direção, Salade
Recursos,
Orientadores,
Coordenadores,
Professores.

Ano Letivo de
2021

Observar o
desenvolvimento
das atividades
escolares
pedagógicas

Direção, Salade
Recursos,
Orientadores,
Coordenadores,
Professores.

Ano Letivo de
2020
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Organização de Tempos e Espaços Pedagógicos
No ano de 2021, as aulas da unidade escolar foram organizadas em duas
frentes principais: a plataforma digital Google Sala de Aula e produção de
material impresso destinado a estudantes com dificuldade de acesso a internet,
doravante identificado apenas como Material Impresso.
O Google Sala de Aula é disponibilizado pela própria SEEDF, sendo que
cada aluno contemplado tem sua própria conta google. Os estudantes têm
acesso a diversas atividades 24h por dia e tem encontros semanais de 1h15 com
cada professor através da plataforma de videochamada Google MEET.
O Material Impresso consiste em apostilas produzidas pelos professores,
que é entregue aos estudantes em períodos regulares (inicialmente quinzenal e
agora mensal). Essas apostilas são primariamente entregues por um serviço
terceirizado de motoboys contratados pela SEEDF, que levam o material direto
ao domicílio do aluno, ou a um local mais conveniente. O aluno também tem a
opção de ir até a escola para retirar e devolver o material pessoalmente.
A escola também disponibiliza diversos grupos no Whatsapp, nos quais
ocorre o contato direto com a comunidade escolar. A escola também
disponibiliza grupos exclusivos para os pais e responsáveis de cada ano; e uma
linha direta entre a diretora e os pais. Os professores têm a opção de
disponibilizar e manter um grupo de Whatsapp próprio, dedicado as
necessidades exclusivas de suas aulas.

Educador Social Voluntário

Os monitores estão na escola para acompanhar os ANEEs. Temos
atualmente, três Educadores Sociais Voluntários atuando no espaço escolar.
Que estão disponíveis para atender as necessidades dos estudantes. Chegando
a permanecer na sala de aula dando suporte pedagógico e auxiliando nas
atividades de sala de aula.
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BUSCA ATIVA

A Busca Ativa foi realizada por todo corpo docente, SOE e equipe
Gestora. Os estudantes foram contactados via WhatsApp, Telegram, E-mail e
principalmente pelo telefone. Os professores fizeram contato com as famílias e
estudantes, nos casos, mais graves, o SOE (Serviço de Orientação
Educacional), encaminhou para o Conselho Tutelar.

Concepções práticas e estratégias de avaliação
Avaliar é um instrumento fundamental para conhecer, compreender e
orientaras ações de indivíduos ou grupos.
Jussara Hoffmann (1991:67) trata a avaliação como uma das mediações
pelaqual se encorajaria a reorganização do saber, sendo que professor/aluno
busquem ideias para coordenar seus pontos de vista, trocando ideias e
reorganizando-as. Então, o elemento comum entre avaliação educacional, de
políticas e de instituições, é a compreensão da avaliação como estratégia de
solução de problemas e aperfeiçoamento das ações.
Entendemos aqui a avaliação como um processo abrangente da
existência humana, que implica uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido
de captar seus avanços sobre o que fazer para superar os obstáculos.
Nesse processo apostamos numa avaliação formativa baseada na
dimensão processual e sistemática que bem orientada e criteriosamente
aplicada, servirá de instrumento para detectar falhas, bem como, fazer
progressos no ato de aprender e ensinar.
O que se espera de uma avaliação na perspectiva transformadora é que
os seus resultados constituam parte de um diagnóstico e que, a partir dessas
análises da realidade, sejam tomadas decisões sobre o que, quando e como
intervir para garantir a aprendizagem.
A diversidade dos instrumentos avaliativos viabiliza um maior número de
informações sobre o trabalho docente e o percurso da aprendizagem de todos.
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Sobre Avaliação Quantitativa e Qualitativa
O corpo docente do CELAN busca fazer uma avaliação qualitativa, pois
entende que a quantitativa mensura apenas o cognitivo, deixando de observar
outros aspectos importantes de desenvolvimento do educando.
“E importante notar que quantidade, no caso da denominação “avaliação
quantitativa”, tem a ver com a nota escolar atribuída sobre o desempenho
cognitivo do educando. Pelo fato do desempenho em testes, provas, tarefas,
atividades ser cognitivo e traduzido em nota (aparentemente quantidade), deuse um salto para afirmar que a prática da avaliação quando incide sobre
desempenhos cognitivos é “quantitativa”. De fato, não existe “avaliação
quantitativa; avaliação, para efetivamente ser avaliação, implica que seja
qualitativa, pois que avaliação significa atribuir valor (qualidade) a um
determinado objeto.”
Buscamos sempre exprimir o valor qualitativo em detrimento do
quantitativo, nossas avaliações, servem de instrumento para avaliar o trabalho
pedagógico em sala de aula. E de verificação de que realmente os conteúdos
foram apreendidos pelos estudantes.
A coordenação procura esclarecer nesses aspectos, junto ao corpo
docente a importância da aprendizagem de qualidade, efetiva, significativa,
aquela que transforma o estudante, fazendo com que ele reflita aquilo que está
sendo aprendido.
“Para uma prática minimamente saudável da avaliação da aprendizagem,
a distorção epistemológica da relação entre quantidade e qualidade necessita
ser ultrapassada e integrada. A obtenção de uma qualidade plena na
aprendizagem escolar depende de variados fatores, mastambém deste, isto é,
que as fenomenologias de “quantidade” e “qualidade” sejam utilizadas de forma
conceitual e prática de um modo epistemologicamente sustentável e válido, fato
que não tem acontecido cotidianamente em nossa prática escolar.”
A SEEDF baseia a sua avaliação em três níveis: Avaliação para a
aprendizagem, avaliação institucional e avaliação em larga escala (avaliação
externa – SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), Provinha Brasil,
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Prova Brasil).
Para avaliar "não se pode ignorar os objetivos definidos no planejamento,
as habilidades e competências a serem desenvolvidas, a contextualização, a
cultura" (diretrizes para avaliação da aprendizagem - SEEDF.2006).
O professor terá de fazer da avaliação um processo de verificação de
resultados da aprendizagem do aluno e de seu próprio desempenho.
Serão utilizados vários instrumentos de avaliação, tais como:
• Diagnóstico inicial, observações, registros escritos, diálogos,
provas, exercícios avaliativos, autoavaliação, aulas de reforço no
contra horário, apoio psicopedagógico, projetos interventivos,
adequação curricular, parcerias entre docentes, conselho de
classe e outros métodos avaliativos que levem todos do sistema
educacional para a busca de uma educação dequalidade.
• Avaliação escolar envolve uma relação tríade: professor, aluno
e conhecimento. Deste modo não se pode avaliar um destes
elementos sem considerar a inter-relação entre eles.
O corpo docente entende que a avaliação deve ser necessariamente
formativa, no entanto por ser uma atividade interventiva ainda não se efetivou
por completo, ou seja, o trabalho da implementação das diretrizes de avaliação
precisa ser fortalecido para que sejam oportunizadas aos estudantes melhores
condições de aprendizagem. Alguns professores, entretanto, vêm realizando de
forma contínua essa avaliação formativa, por meio de instrumentos avaliativos
diferenciados e específicos, fazendo registros que permitem o acompanhamento
individualizado das aprendizagens.
Quanto ao Conselho de Classe, o CELAN compreende a necessidade de
se adequar às diretrizes, ou seja, torná-lo mais participativo em relação aos
outros atores da comunidade escolar, para de fato ser um instrumento avaliativo,
construído de maneira coletiva e que sirva de fato para subsidiar as práticas e a
orientação do trabalho pedagógico.
Quanto a dinâmica das reuniões de pais para entrega de resultados,
acontecem sempre aos sábados, nos dias letivos moveis, com toda comunidade
escolar: há uma distribuição dos boletins pela Direção da escola, os pais se
dirigem até as salas de aulas (virtuais) para conversar com os professores de
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seus filhos, para então saber sobre o rendimento escolar, disciplina e
comportamento destes em sala de aula. Os professores de maneira direta e
atenciosa atendem os pais individualmente, relatando o desempenho destes,
dizendo em que estes precisam melhorar e avançar em seus estudos.
Quanto à avaliação deste trabalho, deverá acontecer envolvendo todos os
segmentos da escola, pois não vemos o Projeto Político Pedagógico como um
modelo pronto e acabado. Assim sendo, a avaliação será sempre o nosso
termômetro para constantes e oportunas mudanças nesta proposta.

Organização da Proposta Curricular da Escola
A Secretaria de Educação adota como linha norteadora, para a gestão do
seu trabalho, políticas e programas que visam à formação integral humana,
organizada em consonância com as diretrizes emanadas da constituição e da
LDB vigentes na LDB 9.394/96 nos Parâmetros Curriculares Nacionais de
Educação.
Entende-se que cada escola é única, no sentido que
atende estudantes com características próprias e nela
atuam profissionais com diferentes experiências de
trabalho, de vida e diferentes percepções de sociedade,
educação e aprendizagem. No entanto, o que lhe dá direito
de ter autonomia não é “ensinar o que quiser da maneira
como quiser ou a quem quiser, mas o compromisso de
garantir que cada aluno aprenda o que necessita aprender”
(Benigna Mª de F. Villas Boas).
A escola tem o direito e o dever de organizar um trabalho pedagógico que
contribua para o exercício da cidadania.
Dessa forma, de acordo com estrutura pedagógica dessa Instituição de
Ensino, o CELAN possui um que estabelece os temas e trabalhos para serem
desenvolvidos durante o ano letivo, integrando todos as modalidades de ensino
e articulando toda a comunidade escolar por área de atuação. Comissões foram
formadas para trabalharem este Projeto, da seguinte maneira:
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Comissão EFE - ESTUDANTES, FAMÍLIA E EDUCADORES
• Educadores.
- Mapeamento e atendimento dos Estudantes, das famílias e dos
- APAS – incentivo e participação.
- Orientação das famílias em estado de risco.
- Monitoramento dos estudantes repetentes.
• Área: Códigos e Linguagens
- PROJETO APRENDER FAZENDO
• Área: Ciências da Natureza e Matemática
- Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP
• Área: Ciências Humanas
- PROJETO INICIAÇÃO CIENTÍFICA
• Outras Áreas: PROJETO DA SALA DE LEITURA
Na promoção da formação continuada que todo educador deve buscar,
visto que a educação é um processo contínuo e dinâmico, fica estabelecido que
nas coordenações, serão também destinadas para esse fim.
As demais horas de trabalho destinadas às atividades de coordenação
pedagógica local constarão do horário do professor, devendo ser planejadas,
cumpridas e registradas na folha de frequência com apoio do Coordenador
pedagógico,

promovendo

a

interdisciplinaridade

e

a

integração

dos

componentes curriculares.
A operacionalização do currículo é feita de forma a adequá-lo à realidade
da escola, partindo do diagnóstico feito pelo professor dos conhecimentos
prévios dos estudantes e da prática da política de projetos interdisciplinares,
oportunizar a todos o enriquecimento, a crítica e o experimento de acordo com a
identidade pessoal de cada aluno e de cada professor. Isto deve ser feito de
modo a contemplar os quatro pilares da educação: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a ser, aprender a viver.
A organização curricular está construída com base nas propostas
curriculares previstas pela Secretaria de Educação (CURRÍCULO EM
MOVIMENTO) e também considerando os aspectos necessários para a
formação afetiva, social e intelectual da clientela atendida por esta escola. Ela
será desenvolvida por meio de uma pedagogia de projetos eficaz, com total
engajamento do corpo docente. É direcionada à formação de um indivíduo
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integrado com a sociedade e com o mundo, desenvolvendo cooperação,
coletividade, solidariedade e cidadania.
As orientações didáticas requerem atualizações para que o aluno
acompanhe as modificações do mundo, fazendo com que ele seja um aluno
participativo e agente de sua formação.
Para que essa vivência curricular aconteça, todos da comunidade escolar
(estudantes, servidores, pais) deverão partilhar dessa filosofia, respeitando os
Parâmetros Curriculares Nacionais, trabalhando com projetos, tendo como ponto
de partida a experiência do sujeito da aprendizagem, onde valores universais
como: ética, respeito, solidariedade, fraternidade e amor deverão estar
presentes no dia a dia do trabalho.
A construção do conhecimento será promovida por meio da interação de
pares, com a contextualização de conteúdo, interdisciplinaridade, agrupamentos
e reagrupamentos.
A avaliação será processual e continuada e a autoavaliação será efetuada
por todos os segmentos da escola, semestralmente.
Obedecendo às especificações de cada segmento serão desenvolvidos
os seguintes, trabalhos pedagógicos encontrados nos anexos e apêndice.
A escola pretende fortalecer a organização curricular para o próximo ano,
por meio de reuniões coletivas nas quais, os objetivos de aprendizagem de todos
componentes curriculares serão apresentados e reorganizados para que ocorra
um trabalho mais interdisciplinar.
Ao longo dos últimos anos, o CELAN, mediante diagnóstico, percebeu a
necessidade de desenvolver um projeto de grande porte, objetivando melhor
convivência, diminuição da violência, respeito e cidadania. Por isso, a equipe
gestora, junto com o grupo docente, decidiu implementar o Projeto "Cidadania e
Democracia" do Instituto Auschwitz, desde 2019 e então esse projeto vem se
perpetuado na escola. O relato que se tem, é que o projeto vem alcançando os
estudantes, que se envolvem, participam e contribuem. O grupo docente também
relata que muitas ações têm surtido efeitos nas convivências com e dos
estudantes.
No que se refere a teoria e a prática, percebe-se que, historicamente, as
instituições de ensino apresentam muitas dificuldades de concretizar essa ação.
Ainda precisamos evoluir e fazer com que os componentes curriculares e a parte
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propedêutica se traduzam pra vida prática dos estudantes.
Para além disso, alguns professores se preocupam em trazer para suas
práticas pedagógicas materiais didáticos que contribuam para que os
componentes curriculares sejam inseridos no cotidiano dos estudantes, isto é,
contextualizam suas metodologias com textos de revistas, jornais, sites e outros,
objetivando não apenas traduzir preocupações da sociedade brasileira do século
XXI, mas a construção do pensamento crítico, questionador e atual. Ainda
percebemos, no entanto, que ainda existem práticas estanques, sem qualquer
vinculação com a realidade dos estudantes, por isso a necessidade de
fortalecimento da Pedagogia-Histórico Crítica e do Currículo da Educação
Básica.
O trabalho dos eixos transversais ainda está incipiente. A UE ainda não
conseguiu estabelecer a sistematização e um planejamento conjunto para que
os eixos sejam trabalhados de maneira coletiva e interdisciplinar e com a
Pandemia do COVID-19, criou-se uma barreira quase intransponível. Dessa
forma, o trabalho fica a cargo de cada profissional, que os desenvolve de acordo
com a familiaridade do seu componente curricular com suas turmas e seus
estudantes, na Plataforma Google sala de aula e também com o material
impresso.

EIXOS INTEGRADORES

BNCC 2017/2018- TEMAS TRANSVERSAIS E INTEGRADORESCaráter normativo- "Como referência nacional obrigatória para a
elaboração

ou

adequação

dos

currículos

e

propostas

pedagógicas.

Considerados como conteúdos a serem integrados aos currículos da Educação
Básica, a partir das habilidades a serem desenvolvidas pelos componentes
curriculares. Ademais, a BNCC recomenda incorporar aos currículos e as
propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a
vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma
transversal e integradora.
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EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE

O conceito de diversidade leva em conta as diferenças históricas,
culturais, sociais e econômicas do povo brasileiro que se refletem dentro das
salas de aulas.

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
" A primeira conferencia internacional promovida pela Organização das
Nações Unidas (ONU) foi a de Estocolmo, em 1972. E a segunda foi no Rio de
Janeiro, em 1992".
O debate em torno do conceito de desenvolvimento sustentável,
apresentado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma)
como sendo a "melhoria da qualidade da vida humana dentro dos limites da
capacidade de suporte dos ecossistemas", trouxe à tona essa outra terminologia.
O da "Sustentabilidade".
Sustentabilidade, implica o uso dos recursos renováveis de forma
qualitativamente adequada e em quantidades compatíveis com sua capacidade
de renovação, em soluções economicamente viáveis de suprimento das
necessidades, alem de relações sociais que permitam qualidade de vida para
todos.
CIDADANIA

Toda criança e todo jovem têm o direito de aprender o sentido da
cidadania na sua concepção mais ampla. Portanto, é dever da escola ensinar e
agir fundamentada nos princípios da democracia, da ética, da responsabilidade
social, do interesse coletivo, da identidade nacional e da própria condição
humana.

EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS

Implica em respeito aos direitos humanos, repudio à discriminação de
qualquer tipo, acesso a condições de vida digna, respeito mútuo nas relações
interpessoais, públicas e privadas.
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Organização Escolar em Ciclos
MATRIZ CURRICULAR MEC
COMPONENTE CURRICULAR
CARGA HORÁRIA
Artes
2
Ciências
4
Educação Física
3
Geografia
3
História
3
Língua Estrangeira Moderna - Inglês
2
Língua Portuguesa
5
Matemática
5
Projeto Interdisciplinar 1
1
Projeto Interdisciplinar 2
1
Projeto Interdisciplinar 3
1
Seguem,

as

tabelas

com

os

principais

OBJETIVOS

APRENDIZAGENS dos componentes curriculares, divididos por anos
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Ciências
•
•
•
•
•
•

6º

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigar as características específicas da fauna e da flora
Investigar se há uma unidade estrutural básica no corpo humano.
Diferenciar tipos celulares e suas funções, levando em consideração O tecido/órgão no qual se localizam.
Reconhecer e ordenar hierarquicamente os diferentes níveis de organização do corpo.
Indicar a interdependência dos vários sistemas que compõem o corpo humano, destacando a atuação e
coordenação do sistema nervoso na regulação e equilíbrio desses sistemas.
Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo com base na
análise de suas estruturas básicas e respectivas funções.
Enunciar as funções básicas do sistema nervoso humano, propondo e analisando situações nas quais há
alterações no seu funcionamento.
Reconhecer a importância do sistema locomotor para os animais.
Explorar os tipos e funções dos principais músculos e estrutura óssea que permitem a locomoção nos animais.
Reconhecer a visão como um dos principais sentidos humanos para captação e interpretação de imagens.
Identificar as principais substâncias psicoativas (lícitas e ilícitas) que afetam o funcionamento do sistema
nervoso.
Relatar as transformações físicas e psíquicas que ocorrem na puberdade.
compreender as mudanças dentro do sistema reprodutor feminino e masculino
Enunciar os principais métodos contraceptivos.
Com parar métodos contraceptivos.
Discutir sobre responsabilidade e o respeito que cada indivíduo tem com o seu próprio corpo e com o dos
outros.
Conhecer as responsabilidades e o respeito dos pais em relação aos seus filhos, no que tange às diferenças
individuais, intelectuais, físicas, socioeconômicas, étnico- raciais, de gênero, de orientação sexual, de idade e
culturais.
Identificar, caracterizar e indicar a composição das diferentes camadas que estruturam a geosfera, a
hidrosfera e atmosfera da Terra.
Discutir a importância de cada camada como fonte de recursos essenciais para vida humana e apontar
possíveis soluções para minimizar os impactos da exploração desses recursos
Relacionar a formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos.
Examinar e justificar os usos das rochas nas atividades humanas, como nas construções, pavimentação,
ornamentações etc.
Organizar cronologicamente e descrever os principais argumentos sobre o formato da Terra
Selecionar evidências documentais e experimentais que demonstrem a esfericidade da Terra, como
fotografias de satélites, eclipses etc.
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•
•
•
•
•

•

Vida e Evolução
Conhecer os principais ecossistemas e biomas brasileiros e suas características, com ênfase ao Cerrado.
Conhecer os principais biomas da América Latina.
Conhecer o conceito e os tipos de catástrofes naturais e suas consequências.
Identificar possíveis desequilíbrios nos ecossistemas e biomas que podem ameaçar a sobrevivência de espécies
locais.
Identificar os principais fatores que afetam a qualidade de vida e saúde da população.
Diferenciar vacina de remédio; ter conhecimento do histórico de desenvolvimento das vacinas; às principais
doenças erradicadas/ controladas pelas políticas de vacinação. Incluindo os movimentos antivacinas.
Recordar quais vacinas são aplicadas na infância, indicando as doenças que elas previnem e conhecer o
calendário de vacinação.
Identificar impactos dos avanços tecnológicos, na medicina e como afetaram a dinâmica da vida cotidiana.

•

Terra e Universo

•
•

Identificar a composição do ar e a influência de fatores antrópicos que podem alterar essa composição.
Entender o mecanismo natural do efeito estufa, relacionando-o com o desenvolvimento da vida na Terra e
compreender as ações humanas responsáveis pela poluição do ar e o aumento artificial do efeito estufa bem como
as estratégias de mitigação.
Identificar a composição e a localização da camada de ozônio na atmosfera e compreender a importância da
camada de ozônio para a vida na Terra bem como as estratégias para a preservação da camada de ozônio.
Compreender as causas de fenômenos naturais como vulcões, terremotos, tsunamis e discutir a eficiência de
ações para amenizar os efeitos dos mesmos. Justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base
no modelo das placas tectônicas das costas brasileira e africana com base na Teoria da Deriva Continental.

•
•

7º

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matéria e Energia
Compreender o funcionamento das máquinas simples como pontos de apoio e pontos de aplicação de forças, e os
impactos do seu uso no desenvolvimento das sociedades ao longo da história.
Diferenciar temperatura, calor, sensação térmica e como a temperatura de um corpo varia em diferentes situações
cotidianas, e quais as melhores alternativas tecnológicas para melhorar o conforto térmico de ambientes.
Reconhecer o Sol como a fonte de energia para manutenção da vida na Terra.
Compreender a água como um agente termorregulador do ambiente.
Apontar e discutir os impactos ambientais das máquinas térmicas.
Analisar, tipos de combustíveis e mudanças das fontes energéticas.
Discutir e avaliar as mudanças na sociedade em razão dos combustíveis alternativos .
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8º

• Destacar a contribuição da teoria da evolução e do conceito de seleção natural de Darwin ao pensamento

evolucionista.
• Compreender que os seres vivos são formados por células.
• Relacionar as transformações do corpo ocorrida na puberdade com a atuação das glândulas e hormônios
sexuais coordenados pelo sistema nervos.
• Discutir sobre a corresponsabilidade e o respeito entre os indivíduos na escolha e uso de métodos
contraceptivos e na prevenção de DSTs.
• Reconhecer que a função de nutrição é condição essencial para o desenvolvimento e sobrevivência da espécie
humana.
• Compreender o funcionamento do corpo humano, por meio de níveis de organização celular e suas estruturas,
evidenciando a compreensão de diversos sistemas e suas interações, reconhecendo a importância de
hábitos saudáveis e o bom funcionamento do organismo como um todo, integrado por suas dimensões
biológicas, psíquicas, afetivas, ambiental e sociocultural
• -Conhecer os sistemas que formam o organismo humano e entender que eles agem de maneira integrada.

9º

• Compreender que as unidades de conservação são estabelecidas com os objetivos de conservar e ou preservar

o meio ambiente.
• Conhecer a constituição e identificar as transformações da matéria na natureza.
• -Reconhecer a importância dos elementos químicos na formação dos diferentes tipos de matéria.
• -Identificar nas reações cotidianas as transformações que ocorrem na natureza, nas fábricas nos veículos, no
nosso corpo, relacionando-as aos diferentes tipos de reações químicas.
• -Apontar situações cotidianas nas quais é possível identificar movimento, repouso e aplicação de força.
• discutir e reconhecer a importância dos diferentes tipos de energia nas atividades do cotidiano.
• -Perceber que a luz branca é formada pela união das luzes primárias azul, vermelha e verde.
• -Investigar os mecanismos de transmissão e recepção de dados via ondas de rádio, cabos e via internet etc.
nos processos de transmissão de imagem e som.
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6º

● Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da arte rupestre brasileira e das demais
manifestações artísticas ao longo da história.
● Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos das artes visuais, contextualizando-os em
estilos/movimentos artísticos, e utilizar as noções trabalhadas em produções artísticas.
● Reconhecer a produção visual como produto cultural sujeito à análise e ao entendimento.
● Indicar e conhecer produções visuais do/no Distrito Federal, e sua contribuição para a construção da
identidade cultural
● Apreciar e entender as manifestações culturais de vários grupos étnico-raciais que compõem a nação
brasileira em seu universo pluricultural.

7º

Artes

● Conhecer e valorizar a cultura visual local e global; fomentar a pluralidade cultural no espaço escolar.
● Analisar diferentes representações artísticas, como linguagem estética e comunicacional.
● Localizar e analisar, em produções artísticas, o uso de elementos básicos da linguagem visual.
● Identificar, conhecer e utilizar os elementos da linguagem visual, a história da arte e os formadores da
cultura brasileira, bem como reconhecer-se como sujeito de mudança de sua formação cultural.
● Relacionar a produção artística do Distrito Federal produzida em diferentes momentos com os aspectos
sociais, geográficos e históricos.
● Reconhecer, respeitar e valorizar, no âmbito familiar, escolar e regional, a diversidade cultural.
● Propiciar momentos de entretenimento, exposição, apreciação e fruição da produção artística; despertar
reflexão coletiva e debate
● Produzir conteúdo audiovisual a partir de dispositivos móveis e outros.
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9º

8º

● Apreciar manifestações artísticas ao longo da história e suas influências e contribuições como
instrumento de transformações social.
● Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio cultural brasileiro e de outros povos, posicionandose de maneira crítica contra qualquer discriminação baseada em diversidade cultural, social, étnica,
de gênero, crença, religião ou de qualquer natureza.
● Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos das artes visuais, contextualizando-os
em estilos/movimentos artísticos. •Identificar e utilizar, em produções artísticas, elementos básicos
da linguagem visual.
● Conhecer, valorizar, respeitar espaços reservados à arte, reconhecer sua importância para a
construção e preservação de bens.
● Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas culturas, conhecendo,
respeitando e observando sua constante mudança.
● Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, entendimento e fruição da produção
visual.
● Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das artes visuais contextualizando-os
nos movimentos artísticos.
● Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas culturas, conhecendo,
respeitando e observando sua constante mudança.
● Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, entendimento e fruição da produção
visual.
● Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das artes visuais contextualizando-os
nos movimentos artísticos.
● Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas culturas, conhecendo,
respeitando e observando sua constante mudança.
● Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, entendimento e fruição da produção
visual.
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● Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das artes visuais contextualizando-os
nos movimentos artísticos.
● Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas culturas, conhecendo,
respeitando e observando sua constante mudança.
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Educação Física

6º

• Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos os estudantes nas

atividades pré desportivas propostas
• Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos os estudantes nas
atividades pré desportivas propostas
• Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos os estudantes nas
atividades pré desportivas propostas

7º

• Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos os estudantes nas

atividades pré-desportivas propostas
• Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos os estudantes nas
atividades pré- desportivas propostas
• Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos os estudantes nas
atividades pré desportivas propostas
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8º

• Compreender criticamente as transformações sociais relacionadas ao esporte, participando de forma

consciente das modalidades propostas: voleibol, futsal, handebol e basquete.

• vivenciar atividades que desenvolvam a consciência corporal e favoreçam o autoconhecimento.
• pesquisar e estudar os benefícios que a atividade física exerce sobre o corpo.

9º

• Participar da organização de campeonatos, festivais e outros eventos no âmbito escolar, ampliando seus

conhecimentos acerca das diferentes dimensões do fenômeno esportivo.
• Conhecer e vivenciar algumas práticas corporais de aventura na natureza adaptando tais práticas ao contexto
da escola.
• Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente os
padrões divulgados pela mídia.
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6o

Geografia
• Conhecer as áreas de atuação da ciência geográfica e as disciplinas que permitem trabalhar de forma
interdisciplinar;
• Definir o que é natureza e reconhecer que tudo que existe vem da natureza; Analisar as transformações no
espaço geográfico;
• Definir o que é uma paisagem, reconhecer que as paisagens mudam de acordo com o lugar, as ações da
natureza e também a ação antrópica;
• Aprender o que são as paisagens naturais e culturais; Discutir os elementos naturais e culturais numa
paisagem;
• Reconhecer o percentual de massas sólidas e líquidas no planeta Terra; Analisar o percentual de água doce
no mundo;
• Comentar sobre os usos da água e sua importância
• Localizar e identificar o Brasil no mundo;
• Saber identificar e localizar todos Estados Brasileiros;
• Conhecer os principais dados sociais e econômicos do Brasil usando como fonte IBGE; Debater sobre a
questão do racionamento da água e escassez no mundo;
• Debater sobre a questão do lixo e alertar sobre a importância da reciclagem e sustentabilidade; Definir o que
são os pontos de referência;
• Confeccionar e construir uma Rosa dos Ventos; Trabalhar com os pontos cardeais e colaterais;
• Reconhecer os movimentos da Terra de rotação e translação; Compreender os solstícios e equinócios; os
afélios e periélios; Aprender os principais paralelos e as latitudes;
• Aprender sobre os meridianos e as longitudes;
• Pesquisar os primeiros relógios e a necessidade da marcação das horas e do tempo; Compreender o sistema
de fuso horário mundial;
• Aprender a resolver exercícios sobre fusos horários; Analisar diferentes mapas temáticos;
• Assimilar os principais símbolos cartográficos; Usar as escalas;
• Compreender estrutura e dinâmica da Terra;
• Entender o que é relevo e as várias formas de relevo que existem; Identificar as formas do relevo terrestre e
dar destaque ao relevo brasileiro;
• Dar importância aos agentes internos e externos modeladores e criadores do relevo; Examinar as dinâmicas
do relevo, solo, clima, vegetação e hidrografia.
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• Reconhecer a existência de uma variedade climática; Diferenciar tempo e clima;
• Conhecer os tipos de clima e suas principais características; Reconhecer a existência da variedade de
biomas;
• Conhecer os principais biomas brasileiros e suas características;
• Destacar os biomas ameaçados;
• Analisar as principais espécies da flora brasileira;
• Destacar a importância do uso e conservação das ervas medicinais brasileiras; correlacionar a influência do
clima nas condições de vegetação;
• Analisar as vantagens e desvantagens da vida nas grandes cidades (áreas urbanas) e nas áreas rurais
• Identificar e localizar os continentes, mares e oceanos do Planeta Terra; Saber se localizar no mapa mundi e
no espaço geográfico;
• Conhecer os 6 maiores países do mundo e dar destaque para a 5ª posição do Brasil em extensão territorial;
• Localizar e identificar o Brasil no mundo;
• Revisar o mapa do Brasil, sua regionalização e evolução; Saber identificar e localizar todos Estados
Brasileiros;
• Conhecer os principais dados sociais e econômicos do Brasil usando como fonte IBGE;
• Entender as formas de divisão (regionalização) do Brasil e compreender que o mapa político brasileiro
passou por mudanças ao longo do tempo e que no futuro poderemos ter outros Estados;
• Conhecer os dois tipos de divisão regional do Brasil –Divisão Regional do IBGE e das Regiões
Geoeconômicas;
• Conhecer os principais dados da evolução industrial no Brasil estudando a evolução dos ciclos econômicos;
• Aprender o que é um gráfico e reconhecer os gráficos linear, circular e de coluna; trabalhar com os principais
dados sociais e econômicos de cada macrorregião; revisar as regiões brasileiras;
• Destacar a região Centro-Oeste;
• Reconhecer a importância das 5macroregiões brasileiras;
• Estudar os mapas: político, hidrográfico, vegetação, climático colhendo as principais informações e aspectos
das regiões brasileiras segundo o critério de regionalização do IBGE;
• Conhecer as principais atividades econômicas de cada região;
• Conhecer as principais atrações turísticas, religiosas e culturais de cada região; apresentar a atual população
estimada do Brasil segundo a fonte do IBGE; Interpretar gráficos e dados da evolução da população brasileira;
• Debater sobres as taxas de natalidade, de mortalidade, de fecundidade, expectativa de vida e crescimento
vegetativo no Brasil;
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• Aprender o que é uma pirâmide etária;
• Interpretar a base e o topo de uma pirâmide etária e suas formas de acordo com os estágios de
desenvolvimento/evolução;
• Diferenciar migração – imigração; Discutir as consequências das migrações;
• Discutir questões de disparidades sociais e analisar dados relativos a criminalidade nas grandes cidades
• Reconhecer o que são as megalópes, as cidades globais e a conurbação urbana, êxodo rural;
• Discutir sobre a questão do uso e ocupação do solo;
• Analisar as consequências da ocupação desordenada do solo; Debater sobre uma ocupação do solo
ambientalmente sustentável; Conhecer os principais dados da evolução industrial no Brasil; Reconhecer as
principais indústrias brasileiras;
• Apontar os principais problemas ambientais causados pelas indústrias;
• Discutir sobre os principais gráficos e tabelas relacionados com a questão da industrialização e desigualdade;
• Analisar gráficos e tabelas relativos aos temas; Propor sugestões para as principais políticas públicas;
• Reconhecer a importância de ser um cidadão ativo e participante de ações de melhoria social;
• Investigar ações e práticas ecológicas de conservação e preservação do patrimônio ambiental, conhecendo
Unidades de Conservação no DF comparando-as com as Unidades de Conservação em outras Regiões do
Brasil.

8º
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• Localizar e identificar as características das paisagens a partir dos aspectos físicos, populacionais e
socioculturais que compõem os continentes americano e africano.
• Conceituar Estado, Nação, Território, Governo e País para compreensão da geopolítica dos continentes
americano e africano.
• Analisar a relação histórica de dependência na formação social, econômica, política e cultural da América e
da África na construção do mundo globalizado.
• Elaborar e analisar formas de representação gráfica e cartográfica.
• Identificar e compreender aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e econômicos do
continente africano.
• Examinar e problematizar os fluxos populacionais, a partir da exploração dos sistemas naturais e a
expropriação dos territórios dos povos nativos em diferentes contextos históricos.
• Compreender os diferentes tipos de fluxos migratórios na América, suas causas e consequências.
• Pesquisar e coletar informações de fontes variadas, organizá-las por meio de múltiplas linguagens para
estudo da América e da África.
• Identificar e compreender aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e econômicos do
continente americano.
• Pesquisar sujeitos históricos da cultura americana e africana.
• Analisar a formação territorial da América Latina.
• Examinar e problematizar os fluxos populacionais, a partir da exploração dos sistemas naturais e a
expropriação dos territórios, dos povos nativos, em diferentes contextos históricos.
• Analisar a relação histórica de dependência na formação, no social, econômica, política e cultural da América
e da África na construção do mundo globalizado.

9º
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• Localizar, identificar e analisar as características físicas e territoriais dos continentes. Europa, Ásia, Oceania e
Antártida.
• Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais no processo de
globalização.
• Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais no processo de
globalização.
• Utilizar a linguagem cartográfica para obter informações, representar e analisar a espacialidade dos
fenômenos geográficos.
• Compreender o processo de desenvolvimento industrial, a revolução tecnológica e sua influência no mundo
globalizado.
• Identificar aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e econômicos do continente europeu.
Identificar e relacionar aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e econômicos do
continente Asiático.
• Identificar e relacionar aspectos físicos, ambientais, demográficos, sociais e econômicos da
• Oceania.
• Pesquisar aspectos físicos, ambientais do continente Antártico e o Tratado da Antártida.
• Compreender os papéis sociais dentro dos diversos grupos integrantes da sociedade; o Relacionar a política
mercantilista com o avanço para a colonização da América;
• Comparar regimes de administração colonial espanhol, inglês e português.
• Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e analisar suas interações com
outras sociedades do Ocidente e do Oriente;
• Discutir o conceito de escravidão na modernidade e seu papel para moldar o conjunto da economia,
sociedade e política no Brasil e que na África serviu para a pilhagem da região, distinguindo-se, portanto, das
formas de escravismo anterior.
• Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas diferentes fases, identificando
os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência dos escravizados;
• Compreender as diversas formas de resistência no período colonial, enfatizando a formação dos quilombos
rurais e urbanos e a capoeira;
• Discutir as razões para a passagem do mercantilismo para o capitalismo industrial.
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História

•

6º

•
•
•
•
•
•
•
•

Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os
impactos sobre outras sociedades e culturas.
Identificar, localizar e analisar geograficamente as sociedades antigas.
Conhecer aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais das sociedades africanas e orientais.
Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da pólis e nas transformações políticas,
sociais e culturais.
Caracterizar o processo de formação da Roma antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos
republicano e imperial.
Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia.
Compreender a síntese das sociedades romanas e germâmicas na desagregação do mundo clássico.
Saber como se deu o processo de estruturação do feudalismo.
Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais.
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•
•
•
•

7º

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de ruptura e permanência, com base em uma concepção
europeia;
Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das
navegações e indicar a complexidade e as
rações que ocorre nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico;
Conhecer aspectos e processos específicos das sociedades africanas antes da chegada dos europeus, com desta
que para as formas de organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas.
Reconhecer a diversidade de sociedades indígenas existentes no período anterior à chegada dos europeus.
Identificar as principais características dos manismos e dos Renascimentos e analisar seus significados;
Compreender e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais e sociais do período
moderno na Europa e na América;
Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e XVI;
Entender e analisar as representações sociais e seus conceitos implícitos ao contato entre colonizadores e os
habitantes da América Portuguesa.
Conhecer e analisar os contatos entre europeus, ameríndios e africanos, desconstruindo visões estereotipadas
construídas nesse processo.
Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características com vistas à
compreensão das razões da centralização política;
Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da conquista com vistas à compreensão
dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências;
Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as
formas de resistência;
Verificar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades
americanas no período colonial;
Analisar a formação histórico geográfica do território da América portuguesa por meio de mapas históricos enfatizando
a exploração natural e devastação da Mata Atlântica.
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•
•

8º

•
•
•
•
•

- Analisar o processo de industrialização inglesa do século XVIII e os impactos na vida em sociedade das
transformações industriais.
Conhecer e analisar os contatos entre europeus, ameríndios e africanos, desconstruindo visões
estereotipadas construídas nesse processo.
Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características com
vistas à compreensão das razões da centralização política;
Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da conquista com vistas à
compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências;
Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e
identificar as formas de resistência;
Verificar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades
americanas no período colonial;
Analisar a formação histórico geográfica do território da América portuguesa por meio de mapas históricos
enfatizando a exploração natural e devastação da Mata Atlântica.
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9º

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-Identificar os princípios iluministas e aplicá-los ao contexto histórico das revoluções do século XVIII e XIX e à
contemporaneidade.
Compreender o processo de independência dos Estados Unidos e reconhecer os princípios iluministas presentes no
processo revolucionário.
Discutir a importância dos acontecimentos da Revolução Francesa para o processo de conquista de direitos civis e para
a construção da democracia.
Relacionar acontecimentos da era napoleônica com o processo de independência das Américas.
Identificar a Revolução de São Domingo como evento singular e seu desdobramento.
Compreender o processo geral de independência dos países americanos e identificar as similaridades. Analisar
mudanças e permanências na situação dos povos indígenas e africanos com as independências.
Discutir sobre o papel das revoltas colônias do final do século XVIII e início do XIX no processo de independência do
Brasil.
Compreender o processo de independência do Brasil e suas especificidades
Compreender as condições sociais e políticas no Brasil durante o Primeiro Reinado e reconhecimento da
independência.
Analisar e identificar as diferentes revoltas regenciais e suas motivações.
Conhecer a Guerra do Paraguai e analisar suas consequências para o Brasil e para o Paraguai.
Analisar e compreender o processo de abolição da escravidão e seus efeitos para a população negra brasileira.
Reconhecer personalidades negras importantes para a abolição da escravidão.
Identificar as características da identidade nacional e reconhecer seu processo de construção no Brasil independente.
Reconhecer os diversos matizes culturais envolvidos na formação do povo brasileiro e na identidade nacional.
Descrever os movimentos.
Revolucionários do século XIX na Europa com relação às suas motivações, reivindicações e Ideologia.
Conhecer a ideologia nacionalistas e relacioná-la com o surgimento de novas nações na Europa.
Compreender a formação territorial estadunidense e analisar seu poderio na influência sobre outras nações americanas.
Conhecer e contextualizar o
Protagonismo das populações locais na resistência ao imperialismo na África e Ásia.
Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus
impactos na África e na Ásia.
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7º

6º

Inglês
• Oralidade (interação discursiva, compreensão oral, produção oral); Compreensão e Produção Escrita
• (estratégia de leitura, leitura e fruição, avaliação dos textos lidos, estratégias de escrita: escrita e pósescrita, compreensão e produção escrita - prática de escritas); Interculturalidade (manifestação e evolução
linguístico-culturais, comunicação intercultural).
• Desenvolver a estesia literária por meio da leitura de testos narrativos e poéticos na língua estudada.
• Ler e interpretar contos, romances, poemas e outros textos de cunho artístico e literário, em versão
original ou adaptada, como forma de desenvolvimento do conhecimento e do apreço pela literatura nacional
e estrangeira.
• Desenvolver a reflexão critica acerca de variados gêneros textuais por meio de leitura e análise
sistematizadas de textos.
• Desenvolver a compreensão do papel dos pronomes relativos na coesão textual.
• Oralidade (interação discursiva, compreensão oral, produção oral); Compreensão e Produção Escrita
• (estratégia de leitura, leitura e fruição, avaliação dos textos lidos, estratégias de escrita: escrita e pósescrita, compreensão e produção escrita - prática de escritas); Interculturalidade (manifestação e evolução
linguístico-culturais, comunicação intercultural).
• Desenvolver a estesia literária por meio da leitura de testos narrativos e poéticos na língua estudada.
• Ler e interpretar contos, romances, poemas e outros textos de cunho artístico e literário, em versão
original ou adaptada, como forma de desenvolvimento do conhecimento e do apreço pela literatura nacional
e estrangeira.
• Desenvolver a reflexão critica acerca de variados gêneros textuais por meio de leitura e análise
sistematizadas de textos.
• Desenvolver a compreensão do papel dos pronomes relativos na coesão textual.

9º

8º
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• Oralidade (interação discursiva, compreensão oral, produção oral); Compreensão e Produção Escrita
• (estratégia de leitura, leitura e fruição, avaliação dos textos lidos, estratégias de escrita: escrita e pósescrita, compreensão e produção escrita - prática de escritas); Interculturalidade (manifestação e evolução
linguístico-culturais, comunicação intercultural).
• Desenvolver a estesia literária por meio da leitura de testos narrativos e poéticos na língua estudada.
• Ler e interpretar contos, romances, poemas e outros textos de cunho artístico e literário, em versão
original ou adaptada, como forma de desenvolvimento do conhecimento e do apreço pela literatura nacional
e estrangeira.
• Desenvolver a reflexão critica acerca de variados gêneros textuais por meio de leitura e análise
sistematizadas de textos.
• Desenvolver a compreensão do papel dos pronomes relativos na coesão textual.
•
• Oralidade (interação discursiva, compreensão oral, produção oral); Compreensão e Produção Escrita
• (estratégia de leitura, leitura e fruição, avaliação dos textos lidos, estratégias de escrita: escrita e pósescrita, compreensão e produção escrita - prática de escritas); Interculturalidade (manifestação e evolução
linguístico-culturais, comunicação intercultural).
• Desenvolver a estesia literária por meio da leitura de testos narrativos e poéticos na língua estudada.
• Ler e interpretar contos, romances, poemas e outros textos de cunho artístico e literário, em versão
original ou adaptada, como forma de desenvolvimento do conhecimento e do apreço pela literatura nacional
e estrangeira.
• Desenvolver a reflexão critica acerca de variados gêneros textuais por meio de leitura e análise
sistematizadas de textos.
• Desenvolver a compreensão do papel dos pronomes relativos na coesão textual.
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6º

Matemática

• Compreender a evolução histórica dos sistemas de numeração.
• Reconhecer as principais características do sistema de numeração decimal
• Reconhecer conceitos de Conjuntos e símbolos que os relacionam
• Ler, escrever e ordenar os números naturais com a utilização da reta numérica.
• Resolver expressões numéricas e problemas que envolvam as operações dos naturais
• Compreender as características de um número e suas relações.
• Entender a notação científica
• Resolver problemas que envolvam múltiplos divisores e critérios de divisibilidade
• Criar algoritmos naturais e fluxogramas para resolução de problemas
• Determina elementos desconhecidos em uma igualdade.
• Entender a utilização de operações nas igualdades.
• Compreender a ideia de reta e ponto
• Compreender a ideia de par ordenados no plano cartesiano do 1º quadrante.
• Entender o que são retas paralelas e perpendiculares.
• Diferenciar polígonos de não polígonos.
• Classificar polígonos por número de lados.
• Construir figuras planas semelhantes em situação de ampliação e redução.
• Classificar triângulos quanto aos lados ou ângulos.
• Conhecer as propriedades dos quadriláteros e usá-los para classificá-los.
• Conhecer e reconhecer as grandezas de medidas.
• Utilizar materiais para medição
• Resolver problemas envolvendo problemas
• Reconhecer ângulos como grandezas, medi-los com transferidor.
• Resolver problemas de ângulos
• Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas.
• Entender simbolicamente a ideia de fração como parte de um todo, divisão e razão
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• Compreender, comparar e ordenar frações
• Comparar e ordenar números racionais positivos
• Transformar frações em números decimais e vice-versa.
• Resolver problemas de soma e subtração de fração
• Compreender o uso da notação decimal para representar números não inteiros e a ideia de
valor posicional.
• Resolver problemas de sistema monetário
• Compreender as operações dos números decimais. Conceituar fração para cálculo de
percentagem.
• Resolver problemas de partilhas desiguais e proporcionalidades.
• Entender as relações entre o perímetro e a área de um quadrado e suas áreas.
• Identificar e qualificar elementos de prisma e pirâmides
• Relacionar polígonos e as figuras espaciais.
• Planificar prismas e pirâmides.
• Calcular a probabilidade de um evento aleatório. Expressando-a por números racionais.
• Ler e interpretar tabelas e gráficos e dados de pesquisa
• Coletar, organizar, analisar e comparar dados
• Descrever dados coletados e representá-los de várias formas.
• Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor,
múltiplo, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
• Reconhecer os números inteiros em diferentes contextos: cotidianos e históricos.
• Representar o conjunto dos números inteiros por meio dos símbolos e, reconhecendo a sua
existência e sua necessidade em situações-problema do dia a dia.

7º
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• Localizar e representar na reta numérica os números inteiros e compreender a simetria em
relação à origem.
• Analisar, interpretar e resolver operações com números inteiros na resolução de situaçõesproblema.
• Compreender o conceito de fração associado à representação da parte de um todo, da
divisão entre números inteiros, de razão e de operador.
• Determinar a posição aproximada, na reta numérica, de números racionais.
• Resolver e elaborar situações-problema que envolvem o cálculo de adição, subtração,
multiplicação, divisão e potenciação de números racionais.
• Calcular porcentagens e juros simples em diversas situações-problema do cotidiano, com
ênfase no contexto de educação financeira, entre outros.
• Realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, decorrentes da
multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro.
• Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos
e à origem.
• Reconhecer e construir figuras obtidas por simetria de translação, rotação e reflexão, usando
instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica associando esse
conhecimento a produções artísticas e arquitetônicas dentre outras.
• Identificar ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice e suas respectivas
propriedades.
• Resolver e elaborar problemas envolvendo a unidade de medida de ângulos.
• Identificar, verificar e aplicar relações entre os ângulos formados por retas paralelas
cortadas por uma transversal, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica.
• Construir circunferência utilizando compasso ou aplicativos de geometria e identificar seus
elementos.
• Compreender a circunferência como lugar geométrico.
• Construir triângulos e quadrados a partir das medidas de seus lados utilizando compasso e
aplicativos da geometria dinâmica.
• Elaborar algoritmo por escrito ou em forma de fluxograma descrevendo passos de
construção de triângulos e de quadrados quando conhecidas as medidas de seus lados.
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• Conhecer e aplicar a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados.
• Compreender a rigidez de um triângulo e suas aplicações em outras áreas de
conhecimento.
• Reconhecer que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180º e utilizar esse
conhecimento para resolver e elaborar problemas.
• Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e
estabelecer elações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente
vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos.
• Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação
entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita.
• Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o conceito de
recursão está presente não apenas na matemática, mas também nas artes e na literatura.
• Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências
numéricas.
• Identificar quando as expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma
mesma sequência numérica são ou não equivalentes.
• Reconhecer e elaborar problemas que representem variação de proporcionalidade (direta
ou inversa) entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar essa
relação existente entre as grandezas.
• Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de
1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade.
• Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares,
envolvendo as unidades de medidas convencionais mais usuais.
• Calcular a área de figuras planas através de figuras conhecidas, ou por meio de estimativas
utilizando a composição e decomposição de figuras planas em triângulos, retângulos ou
quadrados.
• Solucionar e elaborar problemas envolvendo os conceitos de perímetro e área de figuras
planas.
• Compreender o significado de medidas, por meio de situações-problema que expressam
seu uso no contexto social e em outras áreas do conhecimento, possibilitando a
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comparação entre grandezas.
• Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que utilizem cálculo de
probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrência.
• Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística como indicador
de tendência, calcular seu valor e relacioná-lo à amplitude de um conjunto de dados.
• Elaborar e realizar pesquisa envolvendo temas da realidade social, identificando a
necessidade de utilização da mesma para levantamento censitário ou por amostragem.
• Organizar e interpretar, em tabelas e gráficos, os dados levantados na pesquisa, utilizando
planilhas eletrônicas como ferramenta de apoio.
• Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela mídia e
compreender quando é possível ou conveniente sua utilização.

8º
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• Solucionar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação
de números em notação científica.
• Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma
raiz como potência de expoente fracionário.
• Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica.
• Elaborar e resolver situações-problema, envolvendo cálculo de porcentagens relacionados a situações
reais de consumo, utilizando inclusive recursos tecnológicos e visando um consumo consciente.
• Elaborar e resolver situações-problema que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas,
utilizando as propriedades das operações.
• Solucionar situações-problema que envolvam equações lineares de 1º grau expressando essas
resoluções gráfica e geometricamente utilizando o plano cartesiano e aplicativos matemáticos.
• Utilizar aplicativos matemáticos para representar e resolver sistemas de equações.
• Construir e resolver, com e sem uso de tecnologias, situações-problema que possam ser representadas
por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax²= b.
• Compreender o significado de medidas por meio de situações-problema que expressem seu uso no
contexto social e em outras áreas de conhecimento, possibilitando a comparação entre grandezas.
• Produzir e resolver situações-problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente
proporcionais, por meio de estratégias variadas. Identificar a regularidade de uma sequência numérica
recursiva ou não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os
números ou as figuras seguintes.
• Identificar padrões existentes em sequências numéricas, expressando essas regularidades por meio de
algoritmo que permita o cálculo de termos subsequentes.

9º
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• Construir ângulos de 90°, 60°, 45° e 30°, mediatriz, bissetriz e polígonos regulares,
utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica.
• Identificar situações e objetos do mundo real que envolvam ângulos, lugares
geométricos e polígonos e utilizar definições, classificações e propriedades desses objetos
para resolver situações-problema por meio de representações algébricas e gráficas,
fazendo uso de ferramentas tecnológicas.
• Reconhecer, visualizar e aplicar as transformações de translação, reflexão e rotação
em figuras planas e espaciais utilizando régua e compasso e/ou aplicativos matemáticos.
• Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência
de triângulos.
• Elaborar e resolver situações-problema que envolvam cálculo do valor numérico de
expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
• Solucionar situações-problema que envolvam equações lineares de 1º grau
expressando essas resoluções gráfica e geometricamente utilizando o plano cartesiano e
aplicativos matemáticos.
• Utilizar aplicativos matemáticos para representar e resolver sistemas de equações.
• Construir e resolver, com e sem uso de tecnologias, situações-problema que possam
ser representadas por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax²= b.
• Compreender o significado de medidas por meio de situações-problema que
expressem seu uso no contexto social e em outras áreas de conhecimento, possibilitando a
comparação entre grandezas.
• Produzir e resolver situações-problema que envolvam grandezas diretamente ou
inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.
• Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva ou não recursiva e
construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as
figuras seguintes.
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• Identificar padrões existentes em sequências numéricas, expressando essas
regularidades por meio de algoritmo que permita o cálculo de termos subsequentes.
• Identificar, resolver e elaborar situações-problema para cálculo de áreas de
superfícies por meio de decomposição dessas figuras em triângulos, retângulos e círculos,
utilizando expressões algébricas.
• Estabelecer o número PI como a razão entre a medida de uma circunferência e seu
diâmetro na resolução de situações-problema.
• Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e
metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes.
• Elaborar e resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo
formato é o de cilindro reto.
• Elaborar e resolver situações-problema de contagem cuja solução envolva a
aplicação do princípio multiplicativo.
• Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral,
utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos
os elementos do espaço amostral é igual a 1.
• Utilizar conhecimentos sobre estatística para coletar, analisar e representar dados de
uma amostra como forma de subsídios para tomada de decisão e elaboração de
conjecturas acerca de situações cotidianas.
• Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de
reconhecer os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística
(média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a
dispersão de dados, indicada pela amplitude.
• Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de
modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões.
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6º

Português

• Debater tema em grupo, defendendo • ponto de vista (argumentos) e
• elaborando síntese sobre o assunto debatido.
• Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de participação social.
• Relatar e expor temas estudados em • apresentações, feiras culturais,
• exposições ou em outras atividades.
• Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros textuais.
• • Ler textos em diferentes gêneros para perceber modos (tipos) textuais que compõem sua organização
interna: narração, descrição, argumentação, relatos, exposição e instrução.

7º
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• Estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, compreendendo a centralidade da notícia.
• Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros textuais.
• Usar conhecimentos adquiridos por (anúncios e classificados).
• meio da prática de reflexão sobre a • Elaboração de reportagens (manchete língua para expandir
possibilidades de e notícia) e entrevista.
• Identificar registros formal e informal de acordo com as condições de produção/recepção de texto.
• Conhecer e analisar criticamente a cultura digital.
• Identificar sintagmas nominais e verbais na oração.
• • Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais,

8º
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• Reconhecer a relevância dos Eixos Transversais do Currículo na aquisição de saberes e relação
• conteúdo e forma com vistas à prática cidadã.
• Ampliar o repertório de leitura.
• Identificar e comparar os vários editoriais de jornais impressos e digitais e de sítios noticiosos, de
• forma a refletir sobre os tipos de fato que são notificados e comentados, as escolhas sobre o que
• noticiar, o destaque/enfoque dado e a fidedignidade da informação.
• Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, a defesa de um ponto
• de vista, utilizando argumentos e contra-argumentos e articuladores de coesão que marquem
• relações de oposição, contraste, exemplificação, ênfase.
• Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e
• concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.
• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e na voz passiva,
• interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo (agente da passiva).
• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, agrupamento de orações em períodos,
• diferenciando coordenação de subordinação.
• Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial: conjunções e
• articuladores textuais.

9º
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• Identificar, analisar e utilizar figuras de estilo, pensamentos e sintaxe em textos literários e não
• literários.
• Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver
• estratégias para reconhecê-las, a partir da verificação/avaliação do veículo, fonte, data e local
• de publicação, autoria, URL, da análise da formatação, da comparação de diferentes fontes, da
• consulta a sítios de curadoria que atestam a fidedignidade do relato dos fatos e denunciam,
• boatos etc.
• Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas
• complexas no nível da oração e do período.
• Identificar, em textos lidos e em produções próprias, orações com estrutura sujeito-verbo de
• ligação predicativo.
• Comparar o uso da regência verbal e regência nominal na norma-padrão com seu uso no
• português brasileiro coloquial oral.
• Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial (conjunções e
• articuladores textuais).
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PD I
6º

• Oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e analise linguística/semiótica.
• Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las a circunstâncias da situação comunicativa de que
participam.
• Estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, compreendendo a centralidade da notícia.
• Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros textuais.

PD I
7º

Projeto Interventivo

• Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos e tempos verbais, concordância
nominal e verbal, pontuação.
• Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das orações.
• Identificar, em textos lidos ou de reprodução própria, adjetivos que ampliem o sentido do substantivo sujeito
ou complemento verbal.
• Reconhecer recursos de coesão referencial: substituições lexicais (de substantivos por sinónimos) ou
pronominais (uso de pronomes anafóricos-pessoais, possessivos, demonstrativos).
• Identificar a modalização e argumentatividade em textos.
• Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais (de substantivos lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos-pessoais, possessivos,
demonstrativos), que contribuem para a continuidade do texto.

PD I
8º

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da oração (sujeito e seus
modificadores, verbo e seus complementos e modificadores)
• Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais-artigos definido ou indefinido, adjetivos,
expressões adjetivas), substantivos com função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para
enriquecer seus próprios textos.
• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, agrupamento de orações em período, diferenciando
coordenação de subordinação.
• Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial: conjunções e articuladores
textuais.
• Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão sequencial(articuladores) e referencial (léxica e pronominal),
construções passivas e impessoais, discurso direto e indireto e outros recursos expressivos adequados ao
género textual.
• Estabelecer relações entre partes do texto, identificando o antecedente de um pronome relativo ou o referente
comum de uma cadeia de substituições lexicais.

PD I
9º
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• Diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o efeito do sentido de uso dos verbos de ligação "ser",
“estar”, “ficar”, “parecer” e “permanecer”.
• Comparar o uso de regência verbal e regência nominal norma-padrão com seu uso no português brasileiro
coloquial oral.
• Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que conjunções (e locuções conjuntivas)
coordenativas e subordinativas estabelecem entre as orações que conectam.
• Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas restritas e explicativas em um período composto,
• Comparar as regras de colocação pronominal na norma-padrão com o seu uso no português brasileiro
coloquial.
• Inferir efeitos do sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial (conjunções e articuladores
textuais)
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PDII
6º

•
•
•
•
•
•

PDII
7º

•
•
•
•

Ler, escrever e ordenar números naturais com a utilização da reta numérica.
Resolver expressão numérica e situação-problema que envolvam as operações de adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.
Associar a representação simbólica de uma fração as ideias de parte de um todo, de divisão e compreender a
ideia de razão.
Os significados de uma fração (parte, todo e quociente)
Equivalência e comparação de fração.
Compreender a ideia intuitiva de ponto, reta e ponto. Associar pares ordenados de números a pontos do
plano cartesiano do 1o quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono.

Calcular porcentagens e juros simples em diversas situações-problema do cotidiano, com enfase no contexto
de educação financeira, entre outros.
Realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, decorrentes da multiplicação das
coordenadas de seus vértices por um número inteiro.
Resolver e elaborar problemas, de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as
unidades de medidas convencionais mais usuais.
Organizar e interpretar, em tabelas e gráficos, os dados levantados na pesquisa, utilizando planilhas

PDII
8º
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•
•
•

PDII
9º

•
•
•

Solucionar cálculos com potencias de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de
números em notação científica.
Elaborar e resolver situações-problema que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas,
utilizando as propriedades das operações.
Solucionar situações-problema que envolvam equações lineares de 1a grau expressando essas resoluções
gráfica e geometricamente utilizando o plano cartesiano e aplicativos matemáticos.

Utilizar conhecimentos sobre números reais, inclusive em notação científica, para expressar e realizar
operações relacionadas ao nosso cotidiano buscando resolução de problemas e tomadas de decisões.
Estruturar gráfica e algebricamente situações-problema por meio de funções de 1o e 2o graus, relacionando
duas grandezas por meio de relação biunívoca existentes entre os elementos que as compõem, visando
resolução de problemas, analise de conjecturas e tomada de decisões.
Corresponder relações métricas do triangulo retângulo, utilizando semelhança de triângulos e o Teorema de
Pitágoras.
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Plano De Ação Para Implementação Do PPP.
O plano de ação para o desenvolvimento do P rojeto-Político Pedagógico
Dimensões De Gestão: Pedagógica

Objetivos
Promover ações de
suporte aotrabalho
pedagógico dos
professores.

Metas

Realizar aomenos 6 Realizar formações
formações para os nas coordenações
professores durante coletivas.
oano letivo.

Avançar cada vez
Envolver 90% da
mais a
comunidade escolar.
qualidade do ensino
oferecido no CELAN,
por meio de
palestras, oficinas e
estudos.
Viabilizar o
Conselho
Participativo

Ações

Realizar reuniões
com toda a
comunidade escolar,
com intuito de
avaliar otrabalho
desenvolvido em
cada bimestre.

Avaliação

Responsáveis

Cronograma

Coordenação coletiva Equipe gestora
Equipe Pedagógica
Docentes

Ano letivo de 2020

Avaliação contínua Equipe gestora
durante as atividades
Equipe Pedagógica
em coordenação
coletiva, análise do
Docentes
desempenho dos
estudantes.

Ano letivo de 2020

Contemplar 80% da Gráfico de
Coordenação
comunidade escolar. desempenho
Coletiva.
bimestral com o
rendimento de cada
estudante.

Equipe gestora
Equipe pedagógica

Ano letivo de 2020

151

DIMENSÕES DE GESTÃO: Resultados Educacionais

Objetivos

Metas

Melhorar os índices Envolver 95% dos
de aprovação
na estudantes
escola

Melhorar o índice do Atingir nota 5.9 no
IDEB
IDEB

Ações

Avaliação

Aulas participativas. Atividades
Prática de
desenvolvidas
reagrupamentos.
durante cada
bimestre.

Realizar reuniões
Atividades
pedagógicas
desenvolvidas
(coletivas) para
durante cada
analisar e propor
bimestre
atividades para atingir
a todos os
descritores não
alcançados.

Responsáveis
Equipe gestora

Cronograma
Ano letivo de 2021

Equipe Pedagógica
Docentes
Família
Equipe gestora
Docentes Estudantes

Ano letivo de 2021
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DIMENSÕES DE GESTÃO: Participativa

Objetivos
Aproximar a escola
da família,
propiciando
encontros em que
serão acontecerão
diálogos
democráticos e
éticos, garantindo
assim que todos
sejam responsáveis
pelo acesso,
permanência e
formação integral
dos estudantes.

Metas
Ter no mínimo a
frequência de 90%
dos
pais/responsáveis às
reuniões de pais e
mestres na UE.

Ações

Avaliação

Responsáveis

Cronograma

Reuniões bimestrais, Registros em ata
promover reuniões
com o SOE Com a
Pandemia as
reuniões
aconteceram via
google meet.

Equipe gestora
Equipe Pedagógica
Docentes Família
Estudantes

Ano letivo de 2021
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DIMENSÕES DE GESTÃO: De pessoas

Objetivos
Permitir aocorpo
docente e
funcionários, a
participação em
cursos de formação
continuada.

Metas
Pelo menos100%
dos professores e
servidores.

Ações

Avaliação

Incentivar a participar Certificação da
em Cursos da EAPE participação.
e outros oferecidos
pela SEEDF.

Responsáveis
Equipe gestora
Docentes

Cronograma
Ano letivo de 2021
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DIMENSÕES DE GESTÃO: Financeira

Objetivos

Metas

Ações

Avaliação

Responsáveis

Cronograma

Promover a gestão Transparência de
financeira de forma 100% do uso do
transparente
e PDAF e do PDDE.
participativa
respeitando
os
princípios
da
administração
pública do art. 37,
caput, CF/88.

Elaborar
e Reunião
submeter
à Conselho
aprovação
do
Conselho Escolar
às
diretrizes
específicas
de
administração, em
consonância com
as
normas
de
orientações gerais
da Secretaria de
Educação
do
Distrito Federal.

do Conselho
Conselho
APAM

Escolar Ano letivo de 2021
fiscal

Utilizar os recursos Transparência de
dentro da legislação 100% do uso do
vigente de maneira PDAF e do PDDE.
a reduzir gastos e
realizar a prestação
de contas com
clareza e precisão.

Elaborar os planos Reunião
de
aplicação Conselho
financeira,
a
respectiva
prestação
de
contas e submeter
à apreciação e
aprovação
do
Conselho Escolar,
em
qualquer
tempo.

do Equipe
gestora Ano letivo de 2021
APAM Conselho
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Aplicar de forma
efetiva e racional as
verbas oriundas do
PDAF e PDDE,
após
ampla
discussão
e
elaboração prévia
da ata
de
prioridades
realizada
pelos
membros
do
Conselho Escolar.
Realizar
a
apresentação da
prestação
de
contas trimestral,
por meio de quadro
de aviso próprio.

Atender em 90%as Elaborar
e Reunião
demandas
por submeter
à Conselho
materiais da escola aprovação
do
Conselho Escolar
às

Reunião com a
comunidade
escolar
para
prestação
de
contas dos recursos
utilizados.

do Equipe
APAM
Escolar

gestora Ano letivo de 2021
Conselho

Elaborar
e Reunião
do Equipe
submeter
à Conselho Escolar
APAM
aprovação
do
Escolar
Conselho Escolar
às
diretrizes
específicas
de
administração, em
consonância com
as
normas
de
orientações gerais
da SEEDF.

gestora Ano letivo de 2021
Conselho
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DIMENSÕES DE GESTÃO: Administrativa

Objetivos

Metas

Integrar toda a
Envolver 100% dos
comunidade escolar professores e
em prol do
funcionários.
desenvolvimento da
UE.

Ações

Avaliação

Responsáveis

Cronograma

Realizar reuniões
Avaliação
bimestrais com o
Institucional
Conselho Escolar
para planejar suas
ações e poder nortear
melhor o seu
trabalho, de forma
que todos participem
cada vez mais.

Equipe gestora
Ano letivo de 2021
Docentes Estudante
Família

Firmar parcerias com Firmar parcerias com Administração dos Avaliação
outras instituições
a sociedade.
recursos do governo institucional
que possam auxiliar
federal, distrital e
a escola
doações. Realização
financeiramente, em
de ações coletivas
projetos e atividades
para conservação do
desenvolvidas na
patrimônio
escola, como:
MPDFT, mpresas
privadas e outros.

Equipe gestora
Ano letivo de 2021
Docentes Estudantes
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP
O acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico ocorrerão
nas coordenações coletivas e por área, durante uma hora a cada mês letivo com
o corpo docente e bimestralmente nas reuniões com a comunidade escolar. A
coordenação pedagógica e Supervisão acompanharão o trabalho de síntese e
registro

dos

professores

e colaboradores e, simultaneamente e sob

acompanhamento da equipe docente, que em dias atuais serão revistas em
reuniões virtuais via Zoom e Google Meet.
Este projeto ficará à disposição de todos, em lugar de fácil acesso para que
seja norteador do trabalho desenvolvido no ano de 2021.
PROJETOS 2021

I- PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
O Projeto é idealizado pelo professor de Português Diego Farias, do turno
vespertino. Pretende desenvolver nos estudantes o interesse e a autonomia da
busca pelo conhecimento, tornando os protagonistas de seu próprio processo de
aprendizagem.
Objetiva-se desenvolver a oralidade e a pratica escrita dos estudantes,
elementos muito importantes que as vezes não são devidamente trabalhados no
contexto regular das salas de aula.
O projeto será executado durante as aulas de português, os estudantes
fazem sua primeira dissertação a partir da questão-problema levantada pelo
professor. Ao final do projeto os alunos produzirão um Banner de publicidade e
divulgado pelos corredores da escola.

III- PROJETO DA SALA DE LEITURA
Criar a Sala de Leitura Virtual da Biblioteca Vinícius de Moraes do
CELAN, usando a plataforma do Google Sala de Aula; ● tornar os arquivos
virtuais de livros e artigos disponíveis à comunidade escolar tanto on-line, quanto
off-line;
Realizar juntamente com os professores docentes, atividades de estímulo
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à leitura, que auxiliem na resolução de problemas ligados a aprendizagens não
alcançadas ou consolidadas. ● preparar a Biblioteca Vinícius de Moraes para o
possível retorno às aulas presenciais, respeitando todas as normas de higiene e
segurança regulamentadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela
SEEDF.
Este projeto surgiu da necessidade de tornar a sala de leitura da Biblioteca
Vinícius de Moraes um espaço frequentado (virtualmente e/ou fisicamente para
quando os trabalhos voltarem ao modo presencial), aconchegante, prazeroso e,
especialmente, propício ao desenvolvimento do hábito da leitura em seus
especialmente, contribuindo assim para a redução dos índices de evasão,
violência e reprovação.
OBSERVAÇÃO: Os trabalhos desenvolvidos na sala de leitura durarão todo o
ano letivo e poderão ser reformulados/aperfeiçoados, sempre que necessário, a
critério da professora responsável pela sala de leitura ou em coordenação
pedagógica, com o objetivo de sempre atender as necessidades desta instituição
escolar, bem como da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
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FOTOS DO CELAN
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Cerimônia de formatura dos estudantes do 9ºano
de 2019.
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Cerimônia de entrega das medalhas da OBMEP
estudantes do CELAN 2019.
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Grupo de professores durante a realização dos
jogos interclasse 2019.
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CELAN hoje
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