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“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do
processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora
da boniteza e da alegria”.
Paulo Freire

1. APRESENTAÇÃO
2. HISTÓRICO
3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
4. PRINCÍPIOS
5. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS
APRENDIZAGENS
6. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
7. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
9. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PPP
10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PPP
11. PROJETOS ESPECÍFICOS
11.1 Projeto Árvore – Agenda 21;
11.2 PIC -Centro de Pesquisas Guimarães Rosa / PIC de Ciências;
11.3 Língua Portuguesa em sala exclusiva para surdos;
11. 4 Sala de recursos para alunos com surdez
11.5 Projeto de sala de recursos de deficiências intelectuais e físicas;
11.6 Projeto Semana de Educação para a Vida;
11.7 Quadrilátero Cultural;
11.8 Na Trilha do Jequitibá (GEORROTAS).
11.9 ÁRVORE DIGITAL - Estudante Conectado;
11.10 Em outras Palavras- Biblioteca Virtual Monteiro Lobato
11.11 CID de Futsal.
11.12 Projeto de Leitura e biblioteca – 2020/2021
11.13 Plano de Ação para a Educação Integral.
11.14 Projeto da Orientação Educacional;
12. REFERÊNCIAS

COMISSÃO PEDAGÓGICA

EQUIPE GESTORA 2020/2021
Diretor: Robson de Paiva Salazar – Mat. 0038700-2
Vice-Diretor: Márcio William de Sousa – Matrícula 29035-1
Supervisora Pedagógica: Sandra Krauspenhar – Mat. 0229.975-5
Chefe de Secretaria: Lusimar Fonseca Correia Felix-0300667-3
Supervisor Administrativo: Rubens José Araújo De Lima-213.182-X
Coordenadores Pedagógicos / 2020
Professor Arnulfo Gomes de Araujo Neto - 486272
Professor Antônio Carlos Azevedo Caetano - 39931-0
Professora Marjany Santos da Silva – 231268-9
Coordenador da Educação Integral:
Professora Lenice Aparecida Gonçalo matrícula 38712-6
Equipe Especialista:
Pedagoga: Josimara Xavier – matrícula 032337
Orientadoras Educacionais:
Danielle de Oliveira Atta – matrícula 243.997-2
Vanilda Barroso de Oliveira –matrícula 243169-6
Coordenação Mediação de Conflitos:
Professora Vera Cavalcante – matrícula 024845-2
Sala de Recursos Generalistas:
Patrícia Porto M. Martins – matrícula 300-700-6
Sala de Recursos DA:
Cristiane de Araújo Martins Vieira - matrícula 0031.319-X
Kátia de Paula Barros - matrícula 0036.208-5
Nucilia Nunes Perpétuo - matrícula 0205.620-8
Rejane Louredo Barros - matrícula 0230.585-2

1. APRESENTAÇÃO

O Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 03 de
Sobradinho tem como eixo a cidadania, a diversidade e a sustentabilidade
humana é o resultado do compromisso coletivo de sua comunidade escolar no
esforço de oferecer aos seus alunos uma educação eficaz, que garanta a
formação de uma geração crítica, participativa e mais humana.
A defesa de uma organização do trabalho pedagógico que revele os
conflitos e as contradições a serem enfrentadas e a necessidade de avaliação
contínua de suas bases e fundamentos. Associada à proposta da Lei de Gestão
Democrática, defendemos a concepção de educação em sua perspectiva
integral, que propicia a valorização e as aprendizagens de todos e todas em suas
múltiplas dimensões, primando pela qualidade social, pelo acesso ao sistema de
ensino e pela permanência com êxito, como um direito de todo cidadão e toda
cidadã.
Os caminhos nele apontados são resultados de reflexões sobre os
problemas diários enfrentados e visam orientar toda a ação pedagógica,
administrativa, social e financeira da escola, durante o ano letivo de 2020
revisitado agora para 2021.
A construção e o sucesso do Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma
escola dependem da integração de todos os segmentos por ela representados
na discussão e elaboração de prioridades, estratégias e ações. É fundamental
organizar a escola como um espaço vivo, onde a cidadania possa ser exercida
a cada momento.
A característica principal do PPP de 2021 é promover oportunidades de
projetos voltados para resgatar valores e atitudes positivas indispensáveis à
construção de um mundo mais justo e igualitário, mesmo considerando o
contexto do ensino remoto.
Nesse sentido, os projetos aqui apresentados são atividades que
contemplam também os temas transversais e provocam reflexões sobre
assuntos que exigem atitudes reais de interferência pacífica na realidade
imediata.

Neste processo, a escola desenvolverá o papel de mediadora e
facilitadora e o aluno o papel de agente principal na construção de novos
conhecimentos e novas atitudes.
Uma análise crítica e criteriosa das atividades aqui propostas confirmará
a compatibilidade conceitual e filosófica com os preceitos adotados pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), regulamentada pela Resolução 02/98 –
CEDF, pelo novo Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas, bem
como o Regimento Escolar das Instituições de Ensino da Rede Pública do
Distrito Federal e a PORTARIA Nº 120, DE 26 DE MAIO DE 2020 que Institui
Comitês Central, Regional e Local para a implementação e operacionalização do
regresso dos estudantes às atividades educacionais não presenciais e
presenciais.

2. HISTÓRICO
2.1. Constituição Histórica
Inaugurado em 14 de novembro de 1972, o CEF 03 teve como primeira
diretora a professora Nilza Santos Gonçalves. Atualmente, a escola é dirigida
pelo professor Robson de Paiva Salazar e pelo vice-diretor, Márcio William de
Sousa. O Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho, situado à Quadra
06 - Área Especial 02 vem, desde então, oferecendo à comunidade um ensino
digno que prima pela seriedade e qualidade.
Ao longo destes anos, no trabalho pedagógico de seus profissionais
destaca-se a preocupação em atender as peculiaridades da clientela. Dessa
forma, o Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho - que atende
atualmente do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, procura oferecer a seus
alunos atividades diversificadas que proporcionem uma educação mais
significativa, atendendo aos interesses dos grupos que compõem sua
comunidade escolar.
A preocupação com a oferta de um ensino de qualidade, comprovada no
desempenho de seus alunos nas diversas atuações, coloca esta escola como
uma das mais conceituadas da cidade, desencadeando uma procura muito
grande durante o período de matrícula e no decorrer do ano letivo. A defesa
desse ensino de qualidade sempre foi um compromisso dessa escola com sua
comunidade e, por isso, há destaque no trabalho com temáticas ligadas ao
respeito à diversidade, meio ambiente, cultura de paz e protagonismo juvenil.
Na elaboração dos projetos, o Centro de Ensino Fundamental 03 de
Sobradinho propõe uma visão de organização de convivência social e de um
posicionamento pedagógico. Para isso, o ambiente escolar, com suas
instalações físicas, o quadro de recursos humanos e financeiros deve contribuir
para que os principais desafios sejam enfrentados com êxito.
Considerando o ensino remoto, a escola teve como preocupação a
adequação, adaptação e acolhimento dos estudantes por meio da plataforma,

oferecida pela secretaria de educação, bem como, por meio da distribuição de
material impresso.
2.2. Caracterização física;

01

Administrativo/ Recursos humanos;

01

Auditório/Sala de Reuniões;

01

Banheiro para servidores funcionários.

04

Banheiros para alunos com vestiários;

02

Banheiros para professores;

01

Biblioteca com seu respectivo espaço para leitura informatizada;

1

Bosque – um olhar sobre o nosso Cerrado

01

Cantina;

01

Depósito de Merenda;

01

Espaço verde-horta;

01

Estacionamento para professores;

01

Estúdio audiovisual (em construção);

01

Guarita;

01

Laboratório Guimarães Rosa (Ciências);

01

Laboratório histórico/geográfico Solarium;

02

Quadras de esportes (sem cobertura);

01

Sala da direção;

01

Sala da Educação Integral

01

Sala da Equipe Especializada e Mediadora de Conflitos;

01

Sala da Mecanografia;

01

Sala da Orientação Educacional;

01

Sala de Coordenação;

01

Sala de professores/ Copa;

02

Sala de recursos;

01

Sala do apoio e supervisão;

01

Sala verde;

18

Salas de aula climatizadas com TV de 44 polegadas (planejamento
para 2021);

01

Secretaria;

Fotos do espaço: Anexo 2

2.3 Dados da identificação da instituição
Nome: Centro de Ensino Fundamental 03 de sobradinho
Endereço: Q.06 área especial n° 02
INEP: 53005350
Telefones da escola: (61) 39014112
CNPJ: 02483.472/0001-78
Localização: Zona Urbana
Diretoria: Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho
Data de criação e inauguração: 14 de novembro de 1972
Funcionamento: Matutino e Vespertino.
Modalidade de Ensino: Ensino Fundamental anos Finais( 6° ao 9° Anos)
E-mail: cef03sobr@gmail.com /

Whatsapp: 992091522
Instagram:@cef03sobradinho
Facebook:Cef03desobradinho
Youtube:Centro de Ensino Fundamental03deSobradinho

Conselho escolar:
Membro nato:
Carreia Magistério Público do DF:
Carreira Assistência à educação
Segmento Pai, Mãe ou Responsável:
Segmento Aluno:
APAM: Associação de Pais e Mestres do CEF 03 de Sobradinho

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
Para a realização de um trabalho de qualidade, a escola conta,
atualmente, com a participação de 22 profissionais de conservação e limpeza
terceirizados, 04 professores que atuam no atendimento dos alunos DA (sala de
recursos e intérpretes) , 05 apoios Administrativos, 71 professores, 10
professores readaptados, 04 merendeiras, vigilância terceirizada, 01 supervisor
pedagógico, 01 supervisor administrativo, 01 diretor, 01 vice - diretor, 02
Orientadoras Educacionais, 01 Pedagoga,
03 Coordenadores, 01
coordenador da Educação Integral e 01 Secretário.
No contexto remoto, foram criadas pela coordenação pedagógica,
aproximadamente, 400 salas de aula na plataforma “google sala de aula”. Cada
professor organiza e alimenta as informações em sua sala.
Atualmente, a escola tem 36 turmas distribuídas da seguinte forma:
• 09 turmas de 6º anos, no turno vespertino, com 242 estudantes,
sendo 124 meninos e 118 meninas;
• 09 turmas de 7º anos, no turno vespertino, com 235 estudantes,
sendo 116 meninos e 119 meninas;
• 09 turmas de 8º anos, no turno matutino, com 273 estudantes,
sendo 143 meninos e 130 meninas;
• 09 turmas de 9º ano, no turno matutino, com 262 estudante, sendo
123 meninos e 139 meninas;
As turmas apresentam, em média, um quantitativo de 27 alunos nos 6º
anos e 30 nos 7º, 8º e 9º anos.
Em relação aos estudantes que necessitam de atendimento especializado,
temos:

16 dos 6º anos:
2 com TPAC (Transtorno no Processamento Auditivo Central)
3 com Dislexia
5 com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade;
1 com TGD/ AUTISMO (Transtorno Global de Desenvolvimento)
2 com Deficiência intelectual
2 com Outras necessidades
1 com TPAC/ TDAH

23 dos 7º anos:
2 DMU (Deficiência múltipla)/ DA/ DI/ DF
2 Deficiência Auditiva
1 Deficiência Auditiva e Paralisia
7 TDAH
1 Anemia falciforme
1 TDAH/TPAC
1 TDA
1 AH
2 DF
2 Dislexia
1 DI
1 Síndrome de down
1 TDG/ AUTISTA

24 dos 8º anos:
1 DF
11 TDAH

1 TDAH/ TPAC
3 ON
2 TPAC
1 TDA
1 Dislexia/ TDA
2 AH
1 TGD/ Autismo
1 TDAH/ TOD

31 dos 9º anos:
3 TPAC
8 TDAH
6 DA
1 DI
5 TDA
1 TDA/DI
1 TPAC/ TDAH/AH
2 AH
1 TFE/TDAH
1 Dislexia
1 TDA/ TPAC
1 TPAC/TDAH
O atendimento aos alunos portadores de deficiências é feito em duas
modalidades e atualmente está sendo realizado de forma remota em salas
exclusivas na plataforma:
•

Atendimento aos estudantes surdos e deficientes auditivos em sala
Inclusiva com acompanhamento dos professores em sala de
recurso no turno oposto ao que o aluno estuda regularmente e

acompanhamento com professor intérprete em sala de aula
regular.
•

Atendimento
aos
estudantes
com
deficiências
com
acompanhamento individualizado em sala de recursos generalista.

Abaixo, transcrevemos relato da professora Patrícia Porto em relação ao
momento e ao trabalho com os estudantes com deficiência:
“Os que estão na plataforma tiveram muita dificuldade no início, muito por
causa de ser uma nova ferramenta e a dificuldade de entender o
funcionamento. Mas fomos orientando os familiares e os alunos e aos
poucos os problemas foram sendo sanados. Atualmente, todos estão
indo bem. Mas complementados com explicações via whatsapp, tanto
sobre as atividades quanto sobre o uso da plataforma. Alguns alunos não
acessam sozinhos, sempre tem alguém da família que está ao lado
ajudando e orientando o aluno.
A dificuldade maior está nos que recebem atividades impressas. Estes
estão tendo algumas dificuldades com o entendimento de comandos e de
conteúdos. Estamos fazendo a mediação pelo Whatsapp com textos,
áudios, vídeo chamadas e envio de vídeos explicativos de alguns
conteúdos dos professores regentes e das nossas atividades da sala de
recursos. Porém, temos a dificuldade de dar esse apoio quando os
créditos do celular de alguns acabam, quando estão com problemas na
internet ou quando os celulares estão com os responsáveis no trabalho e
aí o aluno só tem acesso à noite ou nos fins de semana.
Como esses alunos não assistem os meets dos professores por não
acessarem a plataforma, a dificuldade com as atividades são maiores.
Estou tentando ajudar no que posso os alunos na área de exatas e
ciências da natureza, já que estamos sem a professora dessas áreas na
sala de recursos. Eles me mandam as dúvidas, eu estudo o conteúdo,
vou atrás de vídeos explicativos e repasso para eles junto com algumas
explicações. “E sempre estou trocando informações com os professores
regentes.”

Os gráficos abaixo apresentam informações detalhadas sobre a
comunidade escolar/famílias:
Gráfico 1

A maioria das famílias é chefiada pela mãe – 276 famílias. As chefiadas pelo pai somam
187. 166 são compostas por mãe e pai e avós chefiam 24 famílias.
Gráfico 2

A faixa etária predominante das famílias está entre 30 e 39 anos (em 254
famílias). 253 têm de 40 a 49 anos. 18 famílias têm de 21 a 29 anos e 135 têm
mais de 50 anos de idade.
Gráfico 3

Na comunidade, 541 moram na área urbana, 56 vivem na zona rural e 48 escolheram a
opção “em ocupações”.
Gráfico 4

Conforme gráfico 4, 343 – moram em residência própria; 212 – casa alugada; 99
emprestada ou cedida.

Gráfico 5

Em relação a etnia e raça, 352 se declaram pardos, 232 brancos (as), 67 Negros (as), 5
Amarelos (as) de origem asiática e 4 Indígenas.
Conforme o gráfico 6, apresentado abaixo, observa-se que o nível de escolaridade que
prevalece é o ensino médio (são 339 famílias), seguido do ensino superior (167 famílias).
77 informaram ter o ensino fundamental 2, 28 o fundamental 1. Temos também 38
famílias com especialização e 4 não estudaram.
Gráfico 6

Em relação ao cadastro em programas de assistência social: 522 não estão inscritas em
nenhum programa, 87 participam do programa bolsa família e 38 estão cadastradas no
Renda Emergencial ou Cartão Prato Cheio.
Gráfico 7

No que concerne a renda familiar, 43 responderam não ter nenhuma renda em 2021. 170
famílias vivem com até um 1 salário mínimo. 289 recebem de 1 a 3 salários mínimos; 122
recebem de 3 a 6 salários mínimos e 36 famílias afirmaram receber mais de 7 salários
mínimos.
Gráfico 8

Gráfico 9

Em relação ao acesso as TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação)
observa-se pelo gráfico que a maioria das famílias tem acesso à internet wi-fi e
fazem uso de celular pré-pago.

Gráfico 10

Foi de interesse sondar qual forma os pais usariam para acesso às
atividades escolares de 2021. 592 afirmaram que usaria a plataforma “google
sala de aula”.
Cabe ressaltar que os dados apresentados acima, foram colhidos no
formulário “Mapeamento Institucional/Perfil socioeconômico'' que ficou
disponível entre os dias 5 de março e 7 de junho de 2021 e foi respondido por
660 famílias - o que corresponde a aproximadamente, 66% dos estudantes
matriculados na instituição.
Os pais procuram participar da vida dos filhos, mas o envolvimento ainda
não é o ideal. Para organizar o trabalho, cada coordenador administra um grupo
( separado por turma) no whats app, desse grupo participa toda a equipe
pedagógica: supervisão, equipe e orientação educacional. Esse grupo fica
abertos às segundas feiras para interação entre os responsáveis. Durante a

semana, é usado para busca ativa, envio de atividades pedagógicas, bem como
para envio de criticas, elogios e sugestões. Também são realizadas reuniões
encontros virtuais com as famílias, por meio de meets, Youtube e canal do
Instagram. Cabe salientar que também há um grupo para pais que buscam
atividades impressas.
No contexto remoto, adotamos a postura de encaminhar “prints” com a
participação nas aulas virtuais e interações semanais das famílias nos grupos.
Para direcionar as ações, periodicamente, enviamos enquetes às famílias.
O gráfico a seguir apresenta a opinião das famílias em relação às dificuldades
enfrentadas no 1º bimestre de 2021. Percebe-se que participar das
reuniões/aulas pelo meet está entre a maior dificuldade. Por esse levantamento
observamos 133 (cento e trinta e três) estudantes com problemas emocionais e
69 (sessenta e nove) com problemas familiares. Os nomes desses estudantes
foram levados ao Conselho de classe e os mesmos foram atendidos pela
Orientação Educacional, pela equipe de coordenadores e pela Equipe (EEAA),
por meio de mensagens na plataforma, contatos com a família, ligações
telefônicas e reuniões presenciais.

Gráfico 11

A clientela do CEF 03 de Sobradinho é composta por alunos na faixa
etária de 10 a 16 anos
No corpo discente, constata-se a presença de um grupo de alunos que
tem sua auto estima comprometida, falta de interesse pelas questões escolares
e problemas emocionais provocados por fatores diversos (tal qual apresentado
no gráfico acima), entre eles a falta de aulas presenciais. Para os quais a escola
planejou um projeto especial que integre família, alunos, professores e
comunidade em geral a ser realizado pela equipe pedagógica- orientação
educacional, pedagoga e coordenação.
Abaixo transcrevemos algumas mensagens enviadas em atividade
elaborada pela orientação educacional intitulada “Qual a maior dificuldade
enfrentada esse bimestre?”:
“Minha maior dificuldade nesse momento é ter alegria no dia a dia, pois
com essa pandemia me sinto muito sozinho”. (Estudante do 6º ano)
“Neste momento estamos passando por uma fase muito ruim, sem poder
ir à escola, sem ver nossos familiares, sem poder estar em contato algum

com quem gostamos, pra mim tudo isso está sendo muito ruim. O mundo
parou por conta da doença” (Estudante 6º ano)
“Saber lidar com tudo de novo que esta acontecendo. Parentes em estado
gravíssimo, sem poder socializar, sem poder sair e o mais difícil tentar
lidar com o meu psicológico”.(estudante 9º ano)
“As perdas de pessoas muito importantes pra mim! Nesse tempo de
quarentena também eu descobri que tenho a ansiedade muito forte...
Então o que está mais difícil pra mim é perder pessoas que eu amo e
minha saúde psicológica (estudante do 9º ano)

Diagnóstico dados do INEP

CEF 03 DE SOBRADINHO

O Ideb 2019 nos anos finais da rede estadual cresceu 0.3%, passando de 4.3
para 4.6, porém, não atingiu a meta projetada 5.0. No CEF 03 o índice do IDEB
2019 manteve-se igual ao de 2017, 4.7.
Tem o desafio de garantir mais alunos aprendendo e com um fluxo escolar
adequado.

Aprendizado

5,18

X

Quanto maior a nota, maior o aprendizado.
Fluxo

0,90

=

Quanto maior o valor, maior a aprovação.
Ideb 2019

4,7
Meta para a escola
5,3
Atenção: Escolas em situação de atenção não foram bem em dois critérios entre
os três analisados. Têm o desafio de crescer para atingir as metas planejadas.

PORTUGUÊS

37%
É a proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência
de leitura e interpretação de textos até o 9° ano.
Dos 293 alunos, 109 demonstraram o aprendizado adequado.

MATEMÁTICA

22%
É a proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência
de resolução de problemas até o 9° ano.
Dos 293 alunos, 63 demonstraram o aprendizado adequado.
4. PRINCÍPIOS
A prática educacional do Centro de Ensino Fundamental 03 de
Sobradinho é norteada pelos princípios da liberdade, respeito, solidariedade e
justiça, presentes nos diversos níveis de relações interpessoais e que reflete
diretamente na formação integral do cidadão consciente e capaz de atuar
produtivamente no meio em que vive.
A escola é uma instituição pela qual se espera que passem todos os
membros da sociedade. Não deve, portanto, deixar de
“proporcionar um ambiente escolar saudável e coerente com aquilo
que ela pretende que seus alunos aprendam para que possam, de fato,
contribuir para a formação da identidade como cidadãos conscientes
de suas responsabilidades com o meio ambiente e capazes de atitudes
de proteção e melhoria em relação a ele.”1

Para isso, ela deve proporcionar situações em que os alunos possam realmente
“aprender a fazer fazendo” para sentirem-se seres integrados e participativos em
sua comunidade.
“Por ser uma instituição social que exerce intervenção na realidade, a
escola deve estar conectada com as questões mais amplas da
sociedade e com os movimentos de defesa da qualidade do ambiente,
incorporando-os às suas práticas e relacionando-os aos seus
objetivos.2

•

•

Todo professor possui função dupla: gestor do processo de ensino e
aprendizagem dentro da especificidade de sua área ou componente
curricular e integrante da equipe escolar, que compartilha da construção
coletiva do projeto da Escola.
Todos os servidores da escola devem cumprir rigorosamente os horários
de entrada e saída. Em caso de emergência ou de dificuldade para chegar

no horário previsto, é necessário comunicar o fato, com a máxima
urgência possível, para que sejam tomadas as devidas
providências. Nosso Grupo do WhatsApp pode ser acionado para
comunicados e envio de atividades para suprir eventuais ausências;
•

Não é permitido dispensar os alunos, antes do final de seu horário de aula,
sem autorização prévia da direção, mesmo nos dias de aplicação de
provas ou outras atividades avaliativas.

•

O sinal musical deve ser observado, para efeito de liberação de alunos,
antes do intervalo, na troca de sala de aula e antes da saída.

•

No horário de aulas, não há atendimento aos alunos na coordenação,
secretaria, direção, biblioteca, por esse motivo, solicitamos que não haja
liberação dos alunos. O atendimento nesses setores restringe-se ao
horário de intervalo entre as aulas ou por convocação da Direção/
Supervisão Pedagógica;

•

Visando maior segurança, é vedada a entrada de alunos
desacompanhados na sala dos professores/coordenação para pegar
água, materiais, fazer provas, reabastecer e pincéis. Também é proibido
o atendimento a alunos dentro da sala de coordenação.

•

Não é permitido entregar aos alunos chaves das salas ou armários.

•

Cabe ao professor a manutenção da ordem durante suas aulas, buscando
solução para problemas corriqueiros ocorridos em sala e registrando as
ocorrências diárias em seu diário de classe e/ou em outro instrumento de
registro, para uma eventual necessidade. Caso não seja possível resolver
algum fato ocorrido em sala, o professor deverá encaminhar o aluno à
direção e relatar o incidente e aguardar o registro do fato.

“A disciplina pode e deve ser cada vez mais humana e cordial, não podendo,
no entanto, deixar de ser exigente. Ela não impede o exercício da liberdade,
mas educa o aluno a exercê-la com consciência e responsabilidade.”

5. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS
APRENDIZAGENS
1. Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP e do Plano de
Ação Anual do CEF 03;
2. Promover a igualdade entre todos os estudantes, considerando a diversidade,
sem distinção de raça/etnia, de territorialidade, gênero, sexualidade, convicção
política, filosófica ou religiosa, e condições sociais físicas, intelectuais, sensoriais
e comportamentais;

3. Executar as tarefas pedagógicas de registro da vida escolar do estudante, em
instrumentos próprios definidos pela SEEDF, relativo ao período em que esteve
como regente definitivo ou substituto na turma;
4. Cumprir os prazos fixados para entrega de documentos solicitados;
5. Cumprir as horas e os dias letivos estabelecidos no Calendário Escolar;
6. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e à formação continuada;
7. Realizar a adequação curricular do estudante, quando necessário;
8. Zelar pela aprendizagem dos estudantes, estabelecendo estratégias e
intervenções pedagógicas, tais como: projetos interventivos, reagrupamentos,
entre outros, quando necessário;
9. Assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares ao
longo do ano letivo aos estudantes com frequencia insuficiente;
10. Elaborar planejamento de suas aulas e desenvolvê-lo em consonância com
o Currículo da Educação Básica;
11. Avaliar os estudantes, de acordo com os critérios estabelecidos nas
Diretrizes de Avaliação Educacional desta SEEDF;
12. Ofertar a recuperação processual, contínua e final, desenvolvendo projeto
interventivo com o estudante, e demais ações pedagógicas necessárias,
utilizando-se, inclusive, da carga horária residual;
13. Entregar à Secretaria Escolar da unidade escolar, no prazo máximo de 5
(cinco) dias após o encerramento do bimestre/semestre e do ano letivo, os
resultados e registros da vida escolar do estudante;
14. Registrar diariamente a frequência do estudante, bem como as demais
informações exigidas no Diário de Classe;
15. Comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares;
16. Articular ações junto ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, à
Orientação Educacional, à Coordenação e Supervisão para o atendimento ao
estudante com dificuldades de aprendizagem;
17. Articular ações junto ao Atendimento Educacional Especializado/Sala de
Recursos, Coordenação e Supervisão para o atendimento ao estudante com
deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas Habilidades/ Super
dotação;
18. Atuar como professor conselheiro de turma, quando escolhido;
19. Participar do Conselho de Classe e, quando eleito, do Conselho Escolar;
20 Participar das atividades de atividades de articulação da unidade escolar com
a família e com a comunidade;
21. Desenvolver ações, programas e projetos que visem à melhoria qualitativa e
contínua do processo educacional, implementados pela SEEDF;
22. Participar do processo de escolha dos títulos do Livro Didático;
23. Orientar os estudantes quanto à correta utilização e conservação dos livros,
bem como sua devolução ao final de cada ano letivo;
24. Estabelecer interfaces pedagógicas com a Biblioteca Escolar Monteiro
Lobato/Sala de Leitura; Zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação
do ambiente escolar, das instalações, dos equipamentos e dos materiais
existentes na unidade escolar;
Todos os serviços técnico-pedagógicos funcionam articulados entre si e
com os serviços técnico-administrativos, visando à integração de toda a
comunidade escolar para o desenvolvimento das seguintes ações básicas:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Implantar os projetos pedagógicos;
Incentivar e colaborar com a atuação do grêmio estudantil;
Estimular a atuação dos representantes de turma e dos professores
conselheiros;
Garantir o serviço de psicologia escolar, articulado e integrado com o
serviço de orientação educacional, coordenação pedagógica e
direção;
Programar atividades artísticas, literárias, culturais coletivas;
Garantir a distribuição do livro didático, através do PNLD;
Garantir a divulgação de cursos, reuniões e eventos pedagógicos;
Assistir o professor e o aluno pedagogicamente;
Valorizar e fomentar a utilização de todos os espaços da escola;
Intensificar a relação entre escola e comunidade;
Programar o conselho de classe participativo;
Programar o espaço holístico do ser.

6. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

COMBINADOS DA DIREÇÃO/SUPERVISÃO/PROFESSORES/SERVIDORES
DA CARREIRA
1. Discrição: mantendo vocabulário, gestos e aparência pessoal sempre
adequado.
2. Sigilo: quanto às informações sobre alunos, fornecendo-as somente à
Direção e Orientação. Quando houver necessidade de contato com as
famílias, deverá ser realizados exclusivamente dentro do recinto escolar,
evitando quebra de sigilo das ocorrências com alunos e demais
funcionários da escola.
3. Organização: de espaços físicos (mesas, armários) e materiais de
trabalho, bem como do diário de classe, dos setores de apoio da escola
(Portaria/Mecanografia, etc.);
4. Pontualidade: quanto aos prazos para atendimento às solicitações da
Supervisão/Coordenação Pedagógica, Supervisão Administrativa e
Orientação e Secretaria.
5. Responsabilidade: Quanto às atribuições da função, respondendo pelos
atos praticados.
6. Relacionamento: mantendo boas relações com os pares, pais de alunos
e demais funcionários da escola.
7. Presteza: demonstrando rapidez e eficiência na execução das atividades
e projetos em desenvolvimento.
8. Iniciativa: para idealizar e pôr em prática ações que viabilizem o
desenvolvimento e acompanhamento dos projetos intra e extraescolares.
9. Disciplina: no estabelecimento e cumprimento de metas que levem à
consecução dos objetivos comuns do grupo.
10. Liderança: motivação do grupo de alunos na realização das atividades.
11. Zelo: pelo bom nome da Instituição em todas as ocasiões, honrando o
trabalho educativo.

12. Colaboração:
permanecendo
atento
às
iniciativas
dos
professores/servidores, contribuindo para o sucesso das atividades.
13. Ética: um princípio que não tem fim. Assuntos tratados durante as
reuniões pedagógicas ou conselho de classe devem se limitar aos
envolvidos durante tais reuniões.
14. Não repasse aos alunos informações tratado em reuniões.

CICLOS DE APRENDIZAGEM
DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º
CICLO PARA AS APRENDIZAGENS
A organização dos blocos do 3º Ciclo para as Aprendizagens segue a
distribuição seguinte:
A) 1º Bloco (6º e 7º anos). Ingressarão neste bloco os estudantes que
progrediram do 2º Bloco do 2º Ciclo para as Aprendizagens (4º e 5º anos
do Ensino Fundamental). Após a data de ingresso, permanecerão no 1º
Bloco avançando em suas aprendizagens, conforme os objetivos
propostos no Currículo em Movimento para estes dois anos (6º e 7º
anos).
Ao final do 1º Bloco (7º ano), os estudantes poderão progredir para o bloco
subsequente (2º Bloco) ou ficarão reprovados no (1º Bloco), de acordo com os
critérios:
1. Progressão para o 2º Bloco de aprendizagem do 3º Ciclo: Ocorre quando não
há defasagem de aprendizagem conforme os objetivos elencados no Currículo
em Movimento para o 1º Bloco (6º e 7º anos) ou quando a defasagem se dá em
até dois componentes curriculares. Neste último caso, deverão ser
desenvolvidos projetos interventivos no 2º Bloco, para trabalhar as necessidades
específicas de aprendizagem e a superação das dificuldades apresentadas.
2. Reprovação no 1º Bloco de aprendizagem: Ocorre quando há defasagem de
aprendizagem em mais de dois componentes curriculares. Nesse caso, os
estudantes deverão ser matriculados no mesmo bloco de aprendizagem (1º
Bloco – 7º ano), com acompanhamento em Projeto Interventivo e
Reagrupamentos visando o alcance das aprendizagens.
3. Reprovação no 1º Bloco de aprendizagem por não frequência: Ocorre quando
o estudante não alcança a presença mínima de 75% do total da carga horária
prevista para o ano letivo. Nesse caso, aumenta-se o tempo de permanência
dele no 1º Bloco (no ano em que estiver matriculado), com acompanhamento em
projetos interventivos e reagrupamentos, visando ao avanço de estudos no
menor tempo possível. B) 2º Bloco (8º e 9º anos). Ingressarão neste bloco os
estudantes que progrediram do 1º Bloco do 3º Ciclo para as Aprendizagens (6º
e 7º anos do Ensino Fundamental), conforme critérios estabelecidos
anteriormente. Após o ingresso, permanecerá no 2º Bloco progredindo em suas
aprendizagens, conforme os objetivos propostos no Currículo em Movimento
para esses dois anos (8º e 9º anos).

Ao final do 2º Bloco (9º ano), os estudantes poderão progredir para o
Ensino Médio ou ficarão reprovados no 2º Bloco (9º ano), de acordo com os
critérios:
1. Progressão para o Ensino Médio: Ocorre quando o estudante alcançou todos
os objetivos de aprendizagem propostos no Currículo em Movimento para o 3º
Ciclo para as Aprendizagens.
2. Reprovação no 2º Bloco de aprendizagem: Ocorre quando há defasagem de
aprendizagem em um ou mais componentes curriculares. Neste caso, o
estudante deverá ser matriculado no mesmo bloco de aprendizagem, 2º Bloco
(9º ano), com acompanhamento em Projeto Interventivo e Reagrupamentos para
seu caso.
3. Reprovação no 2º Bloco de aprendizagem por não frequência: Ocorre quando
o estudante não alcança a presença mínima de 75% do total da carga horária
prevista para o ano letivo. Nesse caso, aumenta-se o tempo de permanência
dele no 2º Bloco (no ano em que estiver matriculado). Por acreditar que nenhum
processo de mudança na educação ou em quaisquer outras áreas ocorre por
determinação vertical, mas que a ampla e efetiva participação de todos, com
diferentes níveis de atuação, nas discussões, implantação e implementação do
ciclo é fundamental para que se consigam avanços, fundamentamo-nos nos
princípios da gestão democrática, pois democrática é a escola onde todos
aprendem.

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR PARA O 3º CICLO
A Organização do Trabalho Pedagógico é fundamental para a prática
docente comprometida com a qualidade social da educação, que se torna
possível quando a aprendizagem é condutora da progressão continuada.
Ressaltamos que a garantia das aprendizagens ocorre por meio da gestão
democrática, da formação continuada dos profissionais da educação, da
organização distinta dos espaços e tempos escolares, do fortalecimento da
coordenação pedagógica e da articulação dos três níveis de avaliação formativa:
aprendizagem, institucional e em larga escala.
É imprescindível que tais elementos estejam incorporados à Organização
do Trabalho Pedagógico da escola como um todo e da sala de aula. Organizar
a escola em ciclos requer que o ensino seja entendido em função das
aprendizagens, ou seja, tanto a preocupação referente ao ensino quanto a
compreensão sobre o modo como o estudante aprende favorecem a
Organização do Trabalho Pedagógico, no sentido de garantir as aprendizagens
dos estudantes. Essa concepção de organização escolar centrada nas
aprendizagens (SORDI, 2010) traz desdobramentos significativos que
demandam concepções e práticas voltadas à progressão continuada para as
aprendizagens dos estudantes, princípio basilar da organização escolar em
ciclos para as aprendizagens, adotada pela SEEDF e que pressupõe elementos
organizadores do trabalho pedagógico escolar.

Elementos constitutivos da Organização do Trabalho Pedagógico Quando
os ciclos são organizados para as aprendizagens, emergem outros
compromissos da escola para com as aprendizagens, incluindo os dos
profissionais que nela trabalham. Toda escola assim organizada reitera a
necessária ressignificação da práxis pedagógica; nela e por meio dela, todos
precisam aprender, os estudantes são desafiados a colaborarem com a gestão
das aprendizagens por meio da auto avaliação, assim como todos os
profissionais da escola estão sujeitos a este e outros desafios.
Por esse motivo, a perspectiva adotada para os ciclos no Ensino
Fundamental da Educação Básica é de que os estudantes possam aprender com
qualidade, dispondo do tempo necessário, e por meio de pedagogias
diversificadas em um processo contínuo. Diferentemente da promoção
automática que investe na regularização do fluxo escolar, muitas vezes
dissociada da construção de conhecimentos, a organização escolar em ciclos,
que tem como princípio a progressão continuada das aprendizagens, constituise por meio de cinco elementos da organização do trabalho pedagógico escolar:
a.
b.
c.
d.
e.

Gestão democrática;
Formação continuada dos profissionais da educação;
Coordenação pedagógica;
Avaliação formativa;
Organização e progressão curricular.

“O respeito, a responsabilidade e a ética devem construir a base de
relação do nosso grupo.”

6.1 PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Danielle Atta Matrícula: 243997-2
Turno: diurno
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Vanilda Oliveira Matrícula: 243169-6
Turno: diurno
De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a)
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da
Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na
perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania,
Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o
desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30)

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública
de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do PedagogoOrientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva,
contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à
aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo,
crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e
escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)
Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o
presente ano letivo:
METAS:
A Orientação Educacional (OE) é um trabalho de apoio que visa buscar
melhor aproximação com a família dos estudantes de forma preventiva e
educativa, auxiliando no desenvolvimento integral de seus membros em
consonância com os objetivos propostos pelo Projeto Pedagógico (PP) da
escola, dessa forma a Orientação Educacional pretende atuar na perspectiva
de preservação da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes,
referendando a função social da escola garantindo a assistência ao educando,
individualmente ou em grupo, numa ação conjunta que tem a intenção de
intervir no processo de ensino contribuindo para resultados qualitativos na
aprendizagem.
A atuação da OE é com toda a comunidade escolar articulando-se ao
trabalho de cunho coletivo e em parcerias dentro e fora da escola, com o
desafio de dialogar e de se perceber em rede. De igual forma atuará
diretamente com pais, professores e estudantes que apresentam dificuldades
nas áreas afetiva e cognitiva a fim de realizar encaminhamentos - quando
houver necessidade.
Também faz parte da função da Orientação Educacional realizar
acompanhamento sistemático a professores, estudantes, pais, mães e
responsáveis que necessitem de atendimento individualizado, bem como
ações preventivas, denunciadora e interventiva aos casos de negligência
familiar e/ou situações em que os direitos da criança e do adolescente
estejam sendo negados, atacados ou sujeitados.

Esse plano busca utilizar metodologias diferenciadas a partir das metas
e estratégias do PDE, sempre reforçando a importância da integração,
reflexão e intervenção no processo de ensino-aprendizagem para atingir
os objetivos propostos no Projeto Pedagógico. Cabe apontar as metas
definidas e escolhidas a serem trabalhadas no decorrer do ano letivo
2021, especialmente considerando a necessidade do ensino mediado por
tecnologias:
Meta 2. Estratégias: 2.8; 2.12; 2.13 (Promover a busca de crianças e
adolescentes fora da escola, em parceria com as Secretarias: a) de
Políticas

para

Crianças,

Adolescentes

e

Juventude;

b)

de

Desenvolvimento Humano e Social; c) de Justiça e Cidadania); 2.14; 2.17;
2.18 2.20;2.22; 2.23; 2.35; 2.38; 2.47. Que abordam o ensino fundamental
e suas peculiaridades;
Meta 4. Estratégia 4.18. Que aborda a educação inclusiva e suas
especificidades;
Meta 7: Que trata sobre a qualidade na educação através da articulação
com a rede externa. Estratégias: 7.14; 7.15; 7.16 (Estabelecer ações
efetivas, especificamente voltadas a promoção, prevenção, atenção e
atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos
profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade
educacional).

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR
TEMÁTICA

Mapeamento
institucional
(Acolhimento
Integração
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Escola/

Ed.
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DH

ESTRATÉGIAS
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e
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participante
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processo de
ensino e
aprendizagem
através do
conhecimento e
reconhecimento
de suas
fragilidades e
potencialidades.
Trabalhar o mês
Branco sobre a
Saúde Mental.

Direitos
Humanos,
Prevenção,
cultura da
paz,
violência,
preconceito
e
Campanhas

x

x

Ação
junto aos
estudant
es;

Anual

Ação
junto aos
estudant
es; as
famílias;
em rede;
aos
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es; no
âmbito
institucio
nal;

1º bimestre

x

Anual
Combate ao
abuso Sexual e
Violência em
parceria com o
projeto Maria da
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TJDFT;
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em rede;
aos
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Trabalhar os
direitos da
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adolescentes
em rodas de
conversas,
folders e
comemorar o dia
do lançamento
do ECA.
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Prevenção ao
Ação
uso de Drogas
junto aos
com folders,
estudant
vídeos e oficinas
es; as
sobre o assunto
famílias;
em rede;
aos
professor
es; no
âmbito
institucio
nal;
Luta da Pessoa Ação
com Deficiência junto aos
e trabalhar a
estudant
inclusão com
es; as
rodas de
famílias;
Conversas e
formação sobre em rede;
aos
o tema.
professor
es; no
âmbito
institucio
nal;
Vídeos sobre a Ação
Violência
junto aos
doméstica para estudant
trabalhar o
es; as
Agosto lilás.
famílias;
em rede;
aos
professor
es; no
âmbito

3º bimestre

3º bimestre

1º e 3º
bimestres;

3º bimestre;

institucio
nal;
Dia da
Ações
Consciência
junto aos
Negra
estudant
es;
Folder e vídeos Ação
sobre a
junto aos
valorização da
estudant
vida para
es; as
trabalhar o
famílias;
setembro
em rede;
amarelo.
aos
professor
es; no
âmbito
institucio
nal;
Medicalização
Ação
da Educação
junto aos
estudant
es; as
famílias;
em rede;
aos
professor
es; no
âmbito
institucio
nal;
Fomentar, a
Ação
cultura da paz, o junto aos
respeito ao
estudant
próximo e a si
es; as
mesmo, a busca
por empatia e a famílias;
aos
prática da
professor
inclusão, o
atendimento às es; no
normas, a
âmbito
corresponsabilid institucio
ade e o
nal;
protagonismo
juvenil buscando
prevenir
quaisquer ações
discriminatórias,
violentas ou
excludentes,
através do

4º bimestre;

3º bimestre;

3º bimestre;

Anual

projeto CEF 3
sem bullying

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:
Análise de formulários;
Encontros de Articulação Pedagógica modalidade/etapa para alinhamento e
avaliação das principais dificuldades. suas origens, consequências e possíveis
soluções das ações da OE
Reunião com a Gestão e Coordenação.

6.2 PLANO DE AÇÃO
Sala de recursos Deficientes Auditivos (Equipe Surdez/ Deficiência Auditiva)
1

DA ORGANIZAÇÃO

O atendimento aos alunos com Surdez/ Deficiência Auditiva são constituído,
preferencialmente, através dos polos: Anos Iniciais (Escola Classe 15), Anos
Finais (CEF 03) e Ensino Médio (Ginásio). Sendo assim o Centro Ensino
Fundamental 03 (CEF 03) é o Polo responsável por acolher os alunos de Anos
Finais (6° ao 9º anos), oriundos das Escolas Classes de Sobradinho.
O CEF 03 é uma UE que possuem classes bilíngues mediadas, formadas por
estudantes ouvintes e surdos com atuação do professor intérprete educacional
junto ao professor regente, e oferta de Atendimento Educacional Especializado
em SR específicas. Os alunos Surdos e Deficientes Auditivos, no CEF 03, são
alocados sempre nas turmas “A” por questões de organização, identificação e
de fácil acesso aos profissionais da escola.
A escola possui 11 alunos Surdos ou Deficientes Auditivos, sendo um do CCMDF
CED 03 de Sobradinho. Três alunos apresentam além da surdez outras
comorbidades. Desse quantitativo apenas um se comunica somente em Libras,
sendo o restante oralizados. Alguns dos alunos oralizados possui laudo de
surdez profunda à severa, são implantados e complementam sua compreensão
usando a Libras, mas não como língua materna.

2

DA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA

2.1.

Sala de Recursos Específica

Refere-se ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos estudantes com
Surdez e Deficiência Auditiva, conduzido por professores especializados no
processo de ensino aprendizagem, não configurando como ensino substitutivo e
ofertando o atendimento de modo complementar. Elaboram, organizam os
recursos pedagógicos e de acessibilidade, nessa etapas e modalidade de
ensino. Os profissionais atuam no regime de 20/20 horas semanais no contra
turno das classes comuns.
É composto pelos seguintes profissionais distribuído por área de atuação:
•

AEE- Exatas: Professora Cristiane de Araújo Martins Vieira;

•

AEE- Humanas: Aguardando o Profissional para assumir a vaga;

•

AEE- Português como L2- Aguardando o Profissional para assumir a
vaga;

•

AEE- Libras: Rejane Louredo Barros (Professora Surda).

2.2.

Intérpretes Educacionais

O Intérprete educacional tem a função de intermediar as relações entre os
professores e os alunos, bem como, entre os colegas surdos e os colegas
ouvintes.
De acordo com a regulamentação da SEDF os alunos surdos
laudados com ……………………. tem direito a serem acompanhados pelo
Intérprete Educacional. Os profissionais atuam no regime de 40h semanais no
horário de aula das classes comuns.
O quadro de Intérpretes Educacional está completo no CEF 03, neste ano de
2021
•

6° “A”- Não há alunos surdos ou Deficientes auditivos.

•

7°”A”- Nucília Perpétuo (...complementar).

•

8º “A”- Não há alunos surdos ou Deficientes auditivos.

•

9°”A”- Alunos acompanhados pela professora Kátia (...complementar).

2.3.

Itinerante

A Itinerância é um serviço de orientação e supervisão pedagógica desenvolvido
por professores especializados que realizam visitas periódicas às
UEs/UEEs/ENEs para atender a estudantes com necessidades especiais,
professores e familiares.
•

CRESO- Aguardando o Profissional para assumir a vaga.

3

DAS ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE ESPECIALIZADA

3.1.

Salas de Recursos Especializadas

•

AEE- Exatas (Ciências e Matemática)

I - tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos
e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação
dos estudantes, considerando suas necessidades específicas.
•

AEE- Humanas (História , Geografia, Inglês, Artes e Educação Física)
I - tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos
e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação
dos estudantes, considerando suas necessidades específicas.

•

AEE- Português como L2 (Segunda Língua)
I - ministrar o ensino fundamentando-se na educação bilíngue, tendo
LIBRAS como primeira Língua (L1), e Língua Portuguesa (LP) escrita
como segunda Língua (L2);

•

AEE- Libras
I - ministrar o ensino de Libras, em Libras, no contraturno, para estudantes
de Surdez/ Deficiência Auditiva que optarem pelo aprendizado da Língua;
II - ministrar cursos de Libras nas UEs polo para a comunidade escolar de
sua CRE de origem;
III - organizar cursos para pais/ responsáveis juntamente ao professor
itinerante de Surdez/ Deficiência Auditiva e ao Coordenador Intermediário
da Educação Especial da CRE;
IV - participar da elaboração, implementação e avaliação da PP no que se
refere ao processo de inclusão do estudante surdo na UE de exercício;
V - participar, quando convocado, de reuniões coletivas com a Diretoria
de Educação Inclusiva – DEIN/SUBIN.

3.2.

Intérpretes Educacional
I - estabelecer comunicação necessária à participação efetiva do
estudante no ambiente escolar;
II - interagir com o(s) professor(es) regente(s), a fim de sanar dúvidas e
necessidades do estudante, possibilitando ao professor a escolha de
estratégias de ensino e aprendizagem;
III - preparar o conteúdo a ser ministrado juntamente ao professor
regente, de forma a facilitar a tradução de Libras no momento das aulas
e atividades escolares;
IV - participar da elaboração, implementação e avaliação da PP no que
se refere ao processo de inclusão do estudante surdo;
V - elaborar juntamente ao(s) professor(es) regente(s) a adequação
curricular do estudante.

3.3.

Itinerante
I - atendimento aos estudantes;
II - confecção de material adaptado;

III - articulação com a gestão, serviços de apoio, Sala de Recursos,
professores, família e também com a UNIEB/CRE e a DEIN/SUBIN;
IV - participar de Conselho de Classe, Estudo de Caso, Adequações
Curriculares, Promoção e intervenção pedagógica, Coordenações
Pedagógicas na UE/UEE/ENE na qual está em exercício e nas demais
que possuam estudantes que sejam público alvo do seu atendimento, de
forma alternada;
V - captar estudantes que se encontram sem atendimento ou não
matriculados na Rede Pública;
VI - realizar visitas periódicas às UEs/UEEs/ENEs;
VII - participar de cursos de formação continuada na área;
VIII - comparecer quando solicitado às reuniões com a UNIEB/CRE e com
a DEIN/SUBIN;
IX - orientar e acompanhar as UEs/UEEs/ENEs e CREs quanto à
organização das turmas no período da Estratégia de Matrícula e sempre
que se fizer necessário.
4

ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO EM MOMENTO REMOTO

4.1.

AEE- Exatas

4.1.1. Durante as semanas de Acolhimento e Ambientalização os alunos serão
contatados via mensagem/ vídeo WhatsApp de seus responsáveis e sob sua
supervisão. Após a Semana de Acolhimento, os atendimentos da Sala de
Recursos serão através de Meet (AVA) e o Link disponibilizado via WhatsApp/
e-mail do aluno/ responsáveis, semanalmente, de acordo com a grade horária
(vide anexo 5.1) enviada via WhatsApp/ e-mail do aluno/ responsáveis. Serão 2
atendimentos semanais com duração de 1h15min. Outras formas de mediação
adotadas serão videoaulas, videoconferência, mensagem de texto, fotos das
atividades enviadas via WhatsApp, para acompanhamento dos componentes
curriculares das atividades impressas. O requisito de monitoria e avaliação
efetivará por meio de diagnóstico realizado individualmente, levantamento de
hipóteses, acompanhamento do desenvolvimento escolar e social e
monitoramento das habilidades adquiridas. O monitoramento será realizado
semanalmente e a avaliação de forma contínua, ou seja, todas as vezes de
atendimento. O processo avaliativo será realizado pelo professor específico da
área com o apoio dos profissionais envolvidos no processo de ensinoaprendizagem.
Diagnóstico do Estudante: Do quantitativo de 11 alunos, 4 estão pela
Plataforma Google Sala de Aula e 7 tiveram dificuldades tecnológicas e optaram
pelo material impresso. Temos 8 alunos que são assíduos nos atendimentos de
Sala de Recursos- Exatas, algumas vezes apresentam problema com a rotina
familiar: dormir cedo, acordar no horário levando em consideração a grade
horário, entrega das atividades impressas/ plataforma em tempo hábil. Dois
alunos encontra-se evadidos e 1 em tratamento médico e medicamentoso
(problemas emocionais), totalizando 3 três alunos sem o acompanhamento AEE.
Os 2 alunos evadidos estão sendo monitorados/ acompanhados pelo OE e

Equipe Gestora para futuras providências. Essa forma de atendimento está
sendo bastante efetiva e tem alcançado as necessidade pedagógicas dos alunos
que estão assíduos. Por serem alunos com Surdez ou Deficiência Auditiva tornase primordial que tenham acesso aos AEE de forma bilíngues, mesmo que a
maioria sejam oralizados para complementar sua compreensão e ter acesso à
língua interagindo assim com seus pares e tornando a escola um espaço
inclusivo. É utilizar sempre que possível recursos visuais diversos como Mapas
conceituais, vídeos pedagógicos e Estudo dirigido para complementar e alcançar
os Componentes Curriculares. O uso de jogos pedagógicos online/ interativos ou
não, que estimulem a memorização, concentração, a interação entre os pares,
disputas saudáveis e a oralidade (Racha cuca, Math, digipuzzle.net, Geniol,
escolagames, dentre outros aplicativos lúdicos).
4.2.

AEE- Humanas

Aguardando o Profissional para assumir a vaga.
4.3.

AEE- Português como L2

Aguardando o Profissional para assumir a vaga.
4.4.

AEE- Libras

4.4.1. Atendimento ao Estudante: Durante as semanas de Acolhimento e
Ambientalização os alunos serão contatados via mensagem/ vídeo WhatsApp de
seus responsáveis e sob sua supervisão. Após a Semana de Acolhimento, os
atendimentos da Sala de Recursos serão através de Meet (AVA) e o Link
disponibilizado via WhatsApp/ e-mail do aluno/ responsáveis, semanalmente, de
acordo com a grade horária enviada via WhatsApp/ e-mail do aluno/
responsáveis. Serão 2 ou 3 atendimentos semanais com duração de 1h15min,
sendo um ou dois deles via Meet e o outro atividade postada na Plataforma
Google Sala de aula ou enviada via WhatsApp. O requisito de monitoria e
avaliação efetivará por meio de diagnóstico realizado individualmente,
levantamento de hipóteses, acompanhamento do desenvolvimento escolar e
social e monitoramento das habilidades adquiridas em Libras. O monitoramento
será realizado semanalmente e a avaliação de forma contínua, ou seja, todas as
vezes de atendimento. O processo avaliativo será realizado pelo professor
instrutor de Libras com o apoio dos profissionais do intérprete que dará voz no
auxílio do processo de ensino- aprendizagem.
4.4.2. Atendimento ao corpo docente: O aprendizado da Libras acontece
através do Projeto “Agora Eu Sei”, onde é ensinado alguns sinais no contexto
das datas comemorativas do mês. O projeto acontece nas coletivas de quartafeira, semanalmente através de vídeos que são planejados antecipadamente
oferecendo a acessibilidade durante o aprendizado. No final de cada ciclo, última
quarta-feira do mês, o corpo docente participa de uma avaliação para mostrar
sua aprendizagem. Os vídeos do projeto são compartilhados no DRIVE, dando
acesso para futuras pesquisas e momento de estudo.
Diagnóstico: Do quantitativo de 11 alunos, 9 famílias permitiram o ensino da
Libras aos alunos. Desses 11, somente 4 estão assíduos no atendimento virtual,
por motivos diversos como problema na rotina familiar: dormir cedo, acordar no
horário levando em consideração a grade horária (vide anexo- 5.2), dentre

outras questões. Dois alunos encontra-se evadidos, 1 em tratamento médico e
medicamentoso (problemas emocionais) e 2 a optaram por não participar das
aulas em Libras. Por serem alunos com Surdez ou Deficiência Auditiva torna-se
primordial que tenham acesso aos AEE- Libras de forma bilíngues, pois há
alunos que possuem sua língua materna em Libras e outros que são oralizados,
neste caso é essencial que a aula ministrada seja acompanhada por um
Intérprete Educacional para que o mesmo possa ofertar o ensino dando a voz
para aqueles alunos que não tem domínio da Libras, oportunizando a
acessibilidade a todos, estimulando a interações entre seus pares. Nas aulas
são utilizar sempre que possível recursos visuais diversos como imagética,
jogos pedagógicos online/ interativos ou não, que estimulem e incentivem a
aprendizagem da Libras.
4.5.

Itinerante

Aguardando o Profissional para assumir a vaga.

Fonte: PORTARIA nº 14, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
PORTARIA Nº 252, DE 25 DE MAIO DE 2021
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva - MEC 2008

6.3 Plano de Ação da EEAA:

Pedagoga: Josimara Xavier
Eixos de Ação:

Coordenação Coletiva
1. Acolhimento família-alunos
2. Acolhimento/Formação de professores
3. Reunião/Planejamento EEAA, SOE, SRG e SRDA
4. Reunião com a Gestão Escolar
5. Estudos de caso;
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Objetivos
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e
Coordenaçõ
es coletivas
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s
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e
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tos
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,
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Eixo: Acolhimento Família-aluno
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s
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Eixo: Acolhimento/Formação dos Professores
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Objetivos
Avaliação
andas
ntos
ama
envolvido
s
Interagir
com
as
profissiona
is
dos
Pedagog
Analisar
o serviços
Alinhamento
a EEAA,
contexto das especializa
de
ações
Professor
ações
dos dos;
coletivas
as
das
professores; registrar as
que
Salas de
identificar os observaçõ
assessorem
Recursos
processos
es;
o trabalho da
Quartas- (generalis
avaliativos
Elaborar
Equipe
feiras
ta e DA), Semanalm
utilizados;
estratégias
Gestora, o
pela
Mediador ente
conhecer os de ação e
trabalho do
manhã.
a
de
motivos dos intervençõ
professor e
Conflitos
encaminham es
junto
favoreça a
e
entos
e aos
aprendizage
Orientado
planejar
professore
m
dos
ras
ações
s e às
alunos.
Educacio
coletivas.
famílias
nais.
em
conjunto
com
os
serviços.

Eixo: Reunião com a Gestão Escolar
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Eixo: Estudo de Caso
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6.4 Planejamento Sala Recursos Generalista
Área Humanas/Códigos e Linguagens
Patrícia Porto Malta Martins – 300700-6
Manter os responsáveis informados sobre todas as questões que permeiam o
programa Educação Remota;
Incentivar o acesso à plataforma;
Orientar sobre acesso à plataforma;
Orientar e auxiliar em questões administrativo-burocráticas;

Prestar apoio emocional dentro das nossas possibilidades, quando necessário;
Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum/virtual para definir
estratégias
pedagógicas/adequação
curricular
que
favoreçam
o
desenvolvimento e necessidades do estudante;
Promover a flexibilização do conteúdo/tempo programático em vista à
necessidade do aluno;
Garantir o atendimento educacional especializado à distância em momento de
isolamento social;
Reorganizar situações de aprendizagem que favoreçam o processo;
Solicitar a disponibilização de material impresso para o aluno, quando
necessário.
Articular com a família no sentido de construir as condições propícias ao
desenvolvimento e aprendizagem;
Identificar o melhor recurso que atenda às necessidades dos estudantes e que
promova sua aprendizagem.
Manter contato com as famílias via whatsapp, telefone, e-mail;
Enviar atividades da Sala de Recursos pela plataforma Google Classroom,
whatsapp e material impresso, conforme solicitação do aluno/responsável;
Uso do telefone para interação com o responsável pelo aluno, para melhor
interação e resultados nesta nova forma de aprendizagem;
Quando as aulas voltarem para o formato presencial, será montado um horário
de atendimento aos alunos que poderão frequentar neste formato;
Entrevistar (anaminese) os responsáveis pelos alunos novos na UE e atualizar
dados dos alunos veteranos na escola, através de chamadas de vídeo;

Trabalhar atividades de enigma/desafios
Trabalhar ortografia
Trabalhar as classes gramaticais contextualizando-as.
Trabalhar atividades que envolvam organização do pensamento.
Trabalhar leitura e interpretação de diferentes tipologias textuais.
Trabalhar interpretação utilizando vídeos de histórias, músicas e com
informações sobre assuntos diversificados.
Produção de textos (redações, poemas, acrósticos, receitas, depoimentos e etc)
Atividades que estimulem a memorização e a concentração.

Atividades que estimulem a organização do pensamento.
Disponibilizar links de jogos pedagógicos e vídeos na plataforma e enviar pelo
whatsapp;
Trabalhar a coordenação motora com produção de pinturas, desenhos,
colagens, artesanato.
Trabalhar criatividade.
Trabalhar a organização da rotina.
Trabalhar questões emocionais.
Área de Exatas/Ciências da Natureza
Rosa Maria de Campos – 35642-5
Desafiar o aluno a resolver determinadas situações problema visando à
superação e desenvolvimento de atitudes que auxilie o desenvolvimento da
autonomia;
Trabalhar sequencias numéricas, buscando o desenvolvimento do raciocínio
lógico;
Trabalhar introdução à geometria
Trabalhar situações-problema para desenvolvimento do raciocínio lógico
Trabalhar situações-problema para desenvolvimento da autonomia em relação
ao sistema monetário
Trabalhar operações simples para desenvolvimento e resolução das quatro
operações

6.5 Plano de ação da Coordenação Pedagógica
A coordenação pedagógica caracteriza-se 'Como um espaço conquistado
para debate, discussões, avaliação e planejamento para o exercício da prática
do ensino interdisciplinar, contextualizado e de uma aprendizagem significativa’.
Esse espaço deve promover a reflexão sobre os objetivos e as metas da
instituição educacional, sendo articulador da proposta pedagógica, com a
participação de todos os envolvidos na construção da autonomia da instituição e
do professor. Dessa forma, a troca de experiências prazerosas do educar, do
aprender e do planejamento escolar favorece um clima de organização propício
à reflexão coletiva e constante sobre a organização do trabalho pedagógico da
instituição educacional, focalizando a aprendizagem e o desenvolvimento pleno
dos alunos e buscando a qualidade da educação.
A coordenação pedagógica do professor da Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal com jornada de trabalho de 40 horas semanais será de 15 horas,
distribuídas de acordo com a etapa e a modalidade de ensino em que atua. O

professor com jornada de trabalho de 20 horas semanais cumprirá 4 horas de
coordenação pedagógica. Nesse sentido, cabe à coordenação pedagógica
oportunizar um espaço dialógico de interlocução e reflexão dos fundamentos
teóricos subjacentes à práxis (Compreensão e elaboração coletiva e dialética de
grupos que buscam, na intenção do movimento, a sua autonomia), bem como
atuar no campo da medição do seu processo de transformação.
A coordenação pedagógica se constitui num espaço para reflexão da
prática educativa da escola como um todo, visando ao melhor desenvolvimento
das aulas e, consequentemente, melhor rendimento dos alunos.
A Coordenação Pedagógica constitui-se em um espaço-tempo de
reflexões sobre os processos pedagógicos de ensino e de aprendizagem e
formação continuada, tendo por finalidade planejar, orientar e acompanhar as
atividades didático-pedagógicas a fim de dar suporte ao Projeto Político
Pedagógico. (Regimento Escolar da rede Pública de Ensino do Distrito Federal)
É obrigatória a presença do professor nas coordenações pedagógicas.
Negociações (troca de dias de coordenação) podem ser realizadas apenas
dentro da mesma semana, com autorização da direção/supervisão e/ou
coordenação pedagógica.
Plano de ação para 2020/2021
Ações e Demandas: Participar das Coordenações por área pelo menos um turno
semanalmente e Coordenações coletivas semanalmente.
Objetivos: Conhecer as demandas dos professores em relação aos alunos com
dificuldade de aprendizagem.
Procedimento: Interagir com os professores; registrar as demandas levantadas;
buscar mais detalhes sobre os alunos com professores, SOE, coordenadores e
gestores para posterior contato com professores e famílias dos alunos citados.
Cronograma: Quartas-feiras, 14h.
2. Acolhimento família-aluno
Ações e Demandas: Acompanhar os estudantes no retorno e durante todo o
período das aulas virtuais.
Objetivos: Conhecer a dinâmica das aulas virtuais; compreender as dificuldades
dos estudantes/famílias em relação ao acesso e a realização das atividades
propostas pelos professores no Sala de Aula para elaborar estratégias de auxílio
a eles.
Procedimento: Interagir com os estudantes/famílias; viabilizar conversa com
Famílias/estudantes (meets). Elaborar materiais de orientação às famílias.
Divulgar o “Contrato de Convivência”. Estimular o autocuidado.
Cronograma: Quintas-feiras, mediante agendamento.
3. Acolhimento e Formação de Professores
Ações e Demandas: Solicitação de conversa e assessoramento ao trabalho do
professor.

Objetivos: Analisar o contexto virtual para conhecer as metodologias, recursos e
ferramentas utilizadas pelos professores no “Sala de Aula”; discutir estratégias
de ensino para os alunos com dificuldades de aprendizagem; elaborar
colaborativamente estratégias de organização do tempo das famílias/estudantes
para a realização das atividades; trabalhar sugestões de estratégias, materiais e
ferramentas para o Sala de Aula.
Procedimento: Orientar quanto ao acesso às formações/cursos e plataformas
disponibilizadas pela SEEDF para a apropriação dos recursos e ferramentas não
presenciais; divulgar as normativas e orientações oficiais emitidas pela SEDF;
interagir com os professores nas coordenações coletivas; realizar conversas
individualizadas pelo Meet para assessoramento ao trabalho dos professores em
suas demandas de ensino; estimular o autocuidado.
Cronograma: Terças-feiras nas Coordenações por área, quartas-feiras nas
Coordenações Coletivas e quintas-feiras mediante agendamento.
4. Reunião/Planejamento EEAA, SOE, SRG e SRDA
Ações e Demandas: Alinhar ações coletivas que assessorem o trabalho da
Equipe Gestora, o trabalho do professor e favoreça a aprendizagem dos alunos.
Objetivos:Analisar o contexto das ações dos professores; identificar os
processos avaliativos utilizados; conhecer os motivos dos encaminhamentos e
planejar ações coletivas.
Procedimento: Interagir com as profissionais dos serviços especializados;
registrar as observações; elaborar estratégias de ação e intervenções junto aos
professores e às famílias em conjunto com os serviços.
Cronograma: Quarta-feiras pela manhã.
5. Reunião com a Gestão Escolar
Ações e Demandas: Organizar o Trabalho Pedagógico.
Objetivos:Observar o contexto do Sala de Aula; conhecer as metodologias de
trabalho dos professores; identificar os processos avaliativos utilizados com as
turmas; traçar estratégias de atendimento aos alunos, assessoramento aos
professores e planejar ações coletivas.
Procedimento: Combinar com a Equipe gestora ações e intervenções; interagir
com Gestores; registrar as observações; planejar ações que favoreçam a
organização do trabalho pedagógico; elaborar e zelar pelo “contrato de
convivência” no ambiente virtual.
Cronograma: Segunda-feira à tarde.
6. Estudos de Caso
Ações e Demandas: Atender os estudantes encaminhados pelos professores.
Objetivos:Analisar os motivos dos encaminhamentos; observar o contexto do
Sala de Aula; identificar as dificuldades dos estudantes encaminhados; planejar

ações conjuntas de auxílio aos estudantes/famílias e assessoramento aos
professores.
Procedimento: Combinar com a professores as intervenções; interagir com
estudantes/famílias; registrar as observações e as ações.
Cronograma: Quinta-feira, mediante agendamento.
Atividades a serem desenvolvidas:
· Responsável pelo planejamento, organização e acompanhamento dos
professores na produção dos materiais pedagógicos das aulas remotas na
plataforma.
· Conferir e enviar para impressão as atividades remotas elaboradas pelos
professores.
· Criação do cronograma para a realização de LIVES e plantão de dúvidas
(realizados pelos professores).
· Criação da planilha para o acompanhamento do envio das atividades a serem
desenvolvidas pelos professores na plataforma.
· Conferir e assinar juntamente com a Equipe Gestora os Relatórios de
Atividades dos professores em Tele trabalho.
· Elaborar, junto a equipe gestora, Orientação Educacional e Serviço
Especializado de Apoio à Aprendizagem, questionário a ser realizado com as
famílias.
· Realizar cursos oferecidos pela EAPE (sugeridos por circulares) para
aperfeiçoamento da coordenação pedagógica, sempre que possível.
· Realizar cursos oferecidos pela EAPE (sugeridos por circulares) para aprimorar
o conhecimento de novas tecnologias usadas para o ensino remoto, sempre que
possível.
· Realizar estudo dos documentos da SEEDF, que dizem respeito a nova forma
de trabalho.
· Participar de reuniões convocadas pelo comitê local, pela equipe gestora ou
pelo SEAA desta UE.
· Participar de LIVES e reuniões de formação realizadas pela SEEDF, desde que
convocado via circular.
· Fazer relatórios diários das atividades desenvolvidas em tele trabalho, de
acordo com a portaria nº 133, de 3 de junho de 2020.
· Preparar vídeos, formulários e realizar reuniões, quando necessário.
· Solicitar aos docentes as adequações curriculares das atividades destinadas
aos estudantes laudados.

· Assessorar e acompanhar os processos de Ensino e Aprendizagem, por meio
de intervenções com gestores, professores e equipe pedagógica da unidade
escolar.
· Realizar o mapeamento de estudantes e das formas de atuação.
· Participar das coordenações pedagógicas semanais na escola com escuta ativa
e possíveis ações coletivas.
· Acolher e orientar professores e estudantes, preferencialmente de maneira
coletiva, e, excepcionalmente, de maneira individual, conforme Plano de Ação e
Guia de Acolhimento à Comunidade Escolar no Contexto de Atividades
pedagógicas não presenciais.

7. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DE SUA EXECUÇÃO
Avaliação está imbuída em um grande desafio que é de apropriar-se da
concepção formativa acerca da avaliação escolar e proporcionar educação de
qualidade que não somente leve a termo a análise de rendimento escolar, mas
que considere, igualmente, alternativas de superação das desigualdades sociais.
O processo de avaliação deve ser estruturado em função dos objetivos
definidos no plano de ensino do professor, ir além do julgamento sobre sucessos
ou fracassos do aluno, ser inicial e contínua, fornecer indicadores para
reorientação da prática educacional, ser utilizada como instrumento para o
desenvolvimento das atividades didáticas e ser norteada por critérios
previamente estabelecidos. Os instrumentos de avaliação elaborados em função
da aprendizagem significativa e as menções, conceitos ou notas devem
possibilitar a análise qualitativa dos resultados em termo de competências,
habilidades, atitudes e valores requeridos.
Diante do exposto, o processo avaliativo da escola seguirá a proposta do
Regimento Interno das Escolas Públicas, Diretrizes de Avaliação e o Currículo
da Educação Básica do DF.
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
Avaliação formativa deve ser contínua, cumulativa, abrangente,
diagnóstica e interdisciplinar com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
fatores quantitativos do desempenho do aluno, avanço de estudos e progressão
parcial com dependência, recuperação paralela e contínua para alunos de baixo
rendimento escolar e aproveitamento de estudos concluídos com êxito e
frequência mínima de 75% do total de horas letivas estabelecidas para o ano e
semestre letivo.
Esta avaliação busca evidenciar a aprendizagem por meio de
instrumentos e procedimentos variados não sendo aceita uma única forma como
critério de aprovação ou reprovação. Pesquisas, relatórios, questionários, testes
ou provas interdisciplinares e contextualizadas, entrevistas, dramatizações,

dentre outros, são exemplos de
caracterizam a avaliação formativa.

instrumentos

que

inter-relacionados

Sendo assim, as informações obtidas por meio de diversos instrumentos e
procedimentos
avaliativos
utilizados
pelo
professor
sintetizam-se
bimestralmente, em notas de 0 a 10. No caso de serem adotados testes ou
provas como instrumento de avaliação, o valor a esses atribuído não pode
ultrapassar 50% por nota final de cada bimestre.
Conselho de Classe / CONSELHO PARTICIPATIVO
O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da Gestão
Democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de
ensino e das aprendizagens, havendo tantos Conselhos de Classe quantas
forem as turmas existentes na unidade escolar. (Regimento Escolar da rede
Pública de Ensino do Distrito Federal) Avaliar é uma ação constante da
instituição educacional. Nesse espaço, vários são os sujeitos envolvidos, e o
processo avaliativo passa necessariamente pela reflexão coletiva do fazer
pedagógico.
O Conselho de Classe aparece, nesse contexto, como um dos espaços
em que a reflexão coletiva do processo de ensino e de aprendizagem se faz
presente. De acordo com o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, o Conselho de Classe é um
colegiado composto por professores de uma mesma série ou ano, o diretor (ou
seu representante), o orientador educacional, o coordenador pedagógico e o
representante dos alunos,. Quando o Conselho for participativo podem
participar, ainda, todos os alunos e professores de uma mesma turma, bem como
pais e responsáveis.
O Conselho de Classe participativo, com a presença de todos os
estudantes e professores de uma mesma turma, assim como das famílias e/ou
dos responsáveis legais. (Regimento Escolar da rede Pública de Ensino do
Distrito Federal) O Conselho de Classe deve se reunir, ordinariamente, uma vez
por bimestre e ao final do semestre ou do ano letivo, ou, extraordinariamente,
quando convocado pelo diretor da instituiçãoeducacional.
O registro da reunião, de acordo com o Regimento Escolar, dar-se-á por
ata, em livro próprio. No entanto, o Conselho de Classe Final, quando houver
aprovação de aluno em discordância com o parecer do professor regente de
determinado componente curricular, deve-se registrar o resultado dessa reunião
de Conselho de classe, também, no Diário de Classe do professor regente, no
campo Informações Complementares, “preservando-se nesse documento (diário
de classe) o registro anteriormente efetuado pelo professor”. O objetivo
primordial do Conselho de Classe é acompanhar e avaliar o processo de
educação, de ensino e de aprendizagem. Posto isso, pode-se afirmar que o
Conselho de Classe é, por excelência, o espaço aglutinador dos processos
escolares de construção coletiva de aprendizagem. O Conselho de Classe
guarda em si a possibilidade de articular os diversos segmentos da escola e tem
por objeto de estudo o processo de ensino, que é o eixo central em torno da qual
se desenvolve o processo de trabalho escolar.

Além disso, a ação avaliativa possibilita a inter-relação entre profissionais
e alunos, entre turnos e entre séries e turmas, favorece a integração e sequência
das competências, habilidades e conteúdos curriculares de cada ano e orienta o
processo de gestão do ensino. Assim, por meio da ação coletiva, reavaliam-se e
fortalecem os processos escolares promovendo o avanço atos de ensinar e
aprender, aqui compreendidos como processos inerentes e indissociáveis da
produção do saber humano.
Atribuições do Conselho de Classe
I.Implementar e avaliar a execução do Projeto Político Pedagógico – PPP na
perspectiva da avaliação formativa;
II. Elaborar o seu Plano de Ação Anual;
III.Analisar, de forma ética, aspectos relativos à aprendizagem dos estudantes,
considerando: a) As necessidades individuais; b) As intervenções realizadas; c)
Os avanços alcançados; d) As estratégias pedagógicas adotadas; e) Projetos
interventivos; f) Os reagrupamentos.
IV.Identificar e propor elementos e ações que promovam as aprendizagens,
inclusive mediante a análise dos índices de desempenho;
V. Discutir e deliberar sobre ações pedagógicas interventivas;
VI.Discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar de caráter pedagógico
e de recursos interpostos;
VII. Deliberar sobre os casos de aprovação, reprovação e avanço de estudos.
8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
1. A escola atende a modalidade do Ensino Fundamental no diurno, de
acordo com o Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do
Distrito Federal e a EJA (1º segmento do Ensino Fundamental) nos turnos
matutino (Ensino Especial) e vespertino.
2.
A Parte Diversificada do currículo visa atender às necessidades de
sua clientela, evidenciadas nos problemas diários da escola. Desta forma,
a escola elaborou projetos nas áreas: oficinas de leitura, redação, Arte,
Educação Ambiental, Cidadania e Conhecimento da Cultura Afrobrasileira e Indígena, seguindo as orientações das leis nº 3.600 de
09/05/2005, 11.645 de 10/03/2008 e 11.525 de 25/09/2007.
3.
O currículo da escola foi organizado de forma a proporcionar a
aquisição de habilidades e competências com base na
interdisciplinaridade, significados e contextualização, na compreensão e
investigação de um saber fazer e um saber aprender, respeitando e
procurando incorporar as novas mudanças ocorridas com o Currículo da
Educação do Distrito Federal.
4.
Ao conceito de aprendizagens significativas somam-se os de
habilidades e de competências, aqui compreendidas como atributos
intelectuais e cognitivos apreendidos a partir da ação educativa e
disponível para o agir eficiente em qualquer situação de vida de cada ser
humano.
5.
Devolver habilidades e competências pressupõe disponibilizar
recursos mobilizáveis que assumirão postura de mudança, objetivando
um agir eficiente em situações complexas da vida da pessoa.

Esses recursos mobilizáveis, que correspondem às aprendizagens,
adquiridas ao longo da vida de cada ser humano, serão mais eficientes
quando oriundos de várias fontes (daí, a importância da
interdisciplinaridade), puderem estar a serviço de várias intenções
diferentes da parte de cada pessoa (daí, a função da diversidade) e forem
utilizados em situações concretas e múltiplas, conforme a exigência do
contexto em que a pessoa se encontre. Daí a consideração à
contextualização.
7.
Por estes motivos, um currículo, para apresentar coerência com o
momento histórico, precisa conjugar tendências pedagógicas e teoria
crítico-social dos conteúdos, teoria de aprendizagem significativa, teoria
da construção de competências que se aproxima que se intercambiam e
se concretizem como instrumentos eficientes e eficazes de formação do
ser humano apto a viver no terceiro milênio.
8.
Esse ser humano, com seu comportamento ético, moral, político,
social e com suas habilidades, competências e valores domina o saber
ser, o saber-fazer e o saber-estar em um mundo que cada vez mais
depende da conscientização do próprio homem para manter-se e perdurar
para as gerações vindouras.
6.

9. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PPP
O presente plano político pedagógico foi elaborado ao longo do 1º semestre.
Debates foram realizados durante as coordenações coletivas e reuniões de
equipe.

10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PPP
Esse plano será avaliado semestralmente ou sempre que houver necessidade.
11. PROJETOS ESPECÍFICOS

JUSTIFICATIVA DOS PROJETOS
Na Pedagogia de Projetos, é necessário “ter coragem de romper com as
limitações do cotidiano, muitas vezes impostas” (Almeida e Fonseca Junior, 2000,
p.22).A ideia de projeto oportuniza aos discentes do CEF 03 de Sobradinho uma
nova forma de aprender integrando as diferentes mídias nas atividades do espaço
escolar. Além deproporcionar ao discente mediado pelo professor aprender no
processo de produzir, levantar dúvidas, pesquisar e criar relações que incentivam
novas buscas, descobertas, compreensões e reconstruções de conhecimento.
No Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho, os projetos serão
realizados durante todo o ano em harmonia com todos os componentes
curriculares e, também, acompanhando e cumprindo o calendário escolar
estabelecido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Todos os projetos, aqui elencados, foram adaptados para o ambiente virtual
e/ou híbrido. As avaliações, bem como planejamento foram e serão adequados
para as coordenações coletivas e por área nas reuniões virtuais.
Para a concretização do ensino eficaz e de qualidade, a escola apresenta
os seguintes projetos pedagógicos:
11.1 PROJETO ÁRVORE – AGENDA 21
Orientador: PROFESSOR - FRANCISCO MARCÍLIO M. FILHO
OBJETIVO
Estimular, desenvolver, aprimorar e aperfeiçoar a Agenda 21 do CEF 03.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Estabelecer o desenvolvimento de 4 eixos de trabalhos eco pedagógicos:
1. Ecologia Ambiental (técnico científico);
2. Ecologia Socioeducativa (escola de valores);
3. Ecologia Comportamental (Psicossocial);
4. Ecologia Integral (Sustentável e permanente).
DESENVOLVIMENTO
Estimular a formação de grupos de trabalhos durante as reuniões
pedagógicas, organizando encontros, seminários e conferências sensibilizando
alunos, professores e funcionários. Construção coletiva de cartas de intenções
que serão entregues aos segmentos organizados da escola, construção de uma
Agenda 21 participativa com características eco pedagógicas. Passeios culturais
e científicos, inclusive virtual para o contexto da pandemia.
As reuniões acerca da avaliação e planejamento também seguirão no
ambiente virtual, em agendamento nas coletivas e reuniões por área do corpo
docente.
AVALIAÇÃO
O projeto deverá ser avaliado semestralmente com vistas ao seu
aperfeiçoamento e reorientação, buscando se aproximar das necessidades,
anseios e expectativas da comunidade escolar organizada.
RECURSOS
a.
b.
c.
d.

Reserva de sala ou auditório para as reuniões;
Reserva do laboratório de informática;
Material para a confecção de cartazes, murais e informativos;
Material de Jardinagem;

ENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
a.
Direção do CEF 03;
b.
Conselho Escolar;

c.
d.
e.
f.

Professoras e professores;
Coordenadoras e coordenadores;
Comunidade Escolar;
CoordenaçãoRegional de Ensino/ CRESO – UNIEB

ATIVIDADES
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Estimular uma Programação de Incentivo aos Jovens Cientistas;
Jardinagem;
Paisagismo Científico;
Revitalização da Área Verde;
Campanha CEF 03 MAIS LIMPO“NO LIXO”;
Produção alternativa de latas de lixo;
Exposição fotográfica;
Exposição “ToyArt” ,Liximon;
Exposição Guardiões das águas;
Participação no Quadrilátero Cultural.
Intervalo Criativo;
SOFAM ( Sobradinho feito à Mão) parceiros da comunidade.

11.2
PROJETO “CENTRO DE PESQUISA GUIMARÃES ROSA" / PIC DE
CIENCIAS
INTRODUÇÃO
O Projeto de Laboratório de Geografia/Ciências Naturais para o ensino
Fundamental está (sendo) embasado nos objetivos do Projeto Árvore – Agenda
21 que estimula o desenvolvimento ecológico Integral (sustentável).
Nos últimos tempos, diversas transformações vêm ocorrendo na nossa
sociedade e, consequentemente, na escola. O ensino fundamental tem como
objetivo a compreensão da natureza como um todo dinâmico e o homem como
agente transformador de sua realidade da ciência como um processo de
produção de conhecimento, portanto, uma atividade humana associada aos
aspectos sociais, históricos, políticos, econômicos, culturais e ainda a
compreensão da relação entre o conhecimento científico e tecnológico e como
essa relação pode modificar condições de vida da sociedade moderna.
Educação científica e tecnológica é um conjunto de ações que buscam
articular os princípios e aplicações científicas dos conhecimentos tecnológicas
com as atividades produtivas.
O estudo em mecatrônica possibilita aos educandos tornarem-se
empreendedores mais criativos e investigadores além de possibilitar ao
educando um desenvolvimento intelectual mais apurado e autonomia em suas

conquistas e tudo isso vem de encontro com a metodologia aplicada no
Quadrilátero Cultural da nossa escola.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Desenvolver a observação direta ou indireta;
- Identificar objetos comuns e diferentes em ambientes, animais e vegetais
diversos;
- buscar informações através de experimentos e observações em
pequenos grupos;
- elaborar suposições;
- identificar transformações;
- discutir questões ligadas às ações de sustentabilidade para o Planeta;
- aplicar a descrição, a comparação e o registro de observação;
- compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano
parte integrante e agente de transformação do mundo em que vive;
- adquirir um conjunto de habilidades em mecânica, eletrônica
computação necessárias, a fim de tornar o educando capaz de compreender,
projetar e desenvolver sistemas mecatrônicos, ciente das questões éticas e
ambientais e de sustentabilidade;
- ser capaz de projetar e desenvolver sistemas mecatrônicos;
- favorecer o aprimoramento do educando como pessoa humana incluindo
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico;
- garantir a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos relacionado a teórica com prática, no ensino de cada
disciplina;
JUSTIFICATIVA
Há alguns anos atrás nas escolas públicas possuíam laboratórios com
vários aparelhos, vidrarias, utensílios, produtos químicos, caixas ou kits
experimentais tudo destinados à demonstração e o aluno quase sempre assistia
às demonstrações realizadas pelo professor.
Algum tempo depois surgiu mais uma vez a necessidade de levar ao aluno
a importância de experimentar, só que sem ser em um local definido como
laboratório surgiu ai “Ciência em foco”.

Mas agora a nossa Escola vem se movimentando para novos tempos, onde
despertar dos nossos alunos, para uma visão mais critica a Sustentabilidade do
Planeta em evidencia a Água. Devido a toda essa movimentação do CEF03, a
Equipe Gestora juntamente com toda a equipe pedagógica, sentiu-se a
necessidade de desenvolver atividades de redescoberta experimental, o aluno
será levado a redescobrir a ciências, suas leis e princípios etc.; será um grande
desafio diário, mas o que é o conhecimento se não um desafio.
“A Ciências Naturais trabalha com procedimentos fundamentais que
permitem a investigação, a comunicação e o debate de fatos e idéias. A
observação, a experimentação, a comparação o estabelecimento de relações
em fatos ou fenômenos e idéias, a leitura e escrita de textos informativos, a
organização de informações por meio de desenhos, tabelas, gráficos esquemas
e textos, a proposição de suposições, o confronto entre suposições e entre elas
e os dados obtidos por investigação, problemas, são diferentes procedimentos
que possibilitam a aprendizagem”. (PCN)
É fundamental que o processo
simples transmissão do conhecimento e a
interdisciplinaridade como elemento facilitador
conhecimento e a construção da autonomia
trajetória.

ensino-aprendizagem supere a
memorização, considerando a
do diálogo com outras áreas do
do sujeito que aprende nessa

Acredita-se que o mundo real (seja ele o mundo do trabalho ou
cotidiano vivido na esfera pessoal) é que proporciona interesse e atribui
significado ao conjunto de teorias trabalhadas no processo educativo formal. A
realização de aulas práticas, em laboratório, são uma tônica. Porém, essa prática
também é levada para a sala de aula na medida em que a maior parte dos
conteúdos são desenvolvidas a partir de aulas operatórias, que incluem,
necessariamente, uma aplicação ao cotidiano.
Além disso, dentro do possível, tanto conteúdos teóricos quanto
práticos são trabalhados fora de sala de aula, buscando ampliar os espaços
escolares tais como Pátio, Biblioteca, SKYLAB, Auditório, áreas externas e, em
alguns casos, espaços da comunidade local e regional.
METODOLOGIA
As Ciências Naturais, em seu conjunto, incluídos inúmeros ramos da
Astronomia, da Biologia, da Química e das Geociências, estudam diferentes
conjuntos de fenômenos naturais e geram representações do mundo ao buscar
compreensão sobre o Universo, o espaço, o tempo, a matéria, o ser Humano, a
vida, seus processos e transformações.

Atividades de observação, comparação, experimentação, pesquisa, pesquisa
de campo, debate e registro realizados pelos professores de Ciências,
Geografia, Arte;
Fomentar as aulas práticas com atividades lúdicas para facilitar a compreensão
de todo o conteúdo programático. Os contatos estabelecidos entre os
professores de diversas áreas do conhecimento e aproveitando para planejar
atividades em conjunto que efetiva o trabalho interdisciplinar. Realização de
eventos acadêmicos ou culturais na escola; realização de visitas técnicas com
orientação e abordagem de temas trabalhados em mais de uma disciplina. O
corpo docente pode lançar mão ainda, dos recursos tecnológicos disponíveis em
sala de aula e SKYLAB (laboratório de informática), data show, computador,
internet.

PERIODICIDADE

Semanalmente e quando o conteúdo estudado exigir ou permitir
experimentos, observação ou pesquisa onde são utilizadas dentro da carga
horária as aulas de PD 01.
AVALIAÇÃO
Será realizada pelo professor, através de:
✔

Exercícios;

✔

Trabalhos individuais e/ou coletivos;

✔

Fichas de observação;

✔

Relatórios;

✔

Auto avaliação;

✔

Provas práticas;

✔

Provas orais, etc.

11.2.1 – Projeto de Iniciação Científica – PIC

“A educação é um processo de vida, não uma preparação para a vida
presente, tão real e vital para o aluno como o que ele vive em casa, bairro
ou nos pátios”.
Dewey
Introdução
O Projeto de Iniciação Científica (PIC) do CEF 03 de Sobradinho-DF vem ao
encontro com o Projeto do Laboratório Centro de Pesquisa Guimarães Rosa para
o ensino fundamental está (sendo) embasado nos objetivos do Projeto Árvore –
Agenda 21 que estimula o desenvolvimento ecológico Integral (sustentável)
propõe também mais uma forma de pensar a ciência, sendo uma importante
estratégia para o desenvolvimento de habilidades e competências na construção
dos conhecimentos dos alunos.
A proposta é colocar os alunos em contato com o método científico e produzir
o conhecimento mais fortalecido e com isso permitir que o educando aprenda a
fazer relatórios observando os experimentos. A iniciação científica possibilita aos
estudantes passar por um processo de aprendizado focado para uma linha
científica.
Objetivo
- Viabilizar a preparação do educando com a finalidade de realizar
raciocínios
rápidos e precisos, além de manter a calma nas várias
situações adversas;
- colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula,
visando um aumento na qualidade do ensino científico;
- garantir a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos relacionados à teórica com prática no ensino de
cada disciplina;
- compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano
parteintegrante e agente de transformação do mundo em que vive;
- discutir questões ligadas às ações de sustentabilidade para o planeta.

Justificativa
O ato educativo do ensino de Ciências da Natureza orbita em torno
de “Situações de aprendizagem”, com foco em questões mobilizadoras
que possibilitam a aproximação gradativa dos estudantes aos
conhecimentos, aos procedimentos aos principais processos e práticas
científicas, como ações investigativas fundadas em problematizações,
levantamento de hipóteses, experimentações, analises de dados e
conclusões, promovendo a iniciação científica. (Currículo em Movimento)
Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, diz: está Lei disciplina a
educação escolar que se desenvolve, predominantemente, por meio do
ensino, em instituições próprias. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional vem endossar todo o nosso projeto, pois a educação abrange os
processos formativos que se desenvolvem na via familiar, nas unidades
de ensino e pesquisa nas atividades sociais e organizações da sociedade
civil e nas manifestações culturais. A educação escolar deverá vincularse ao mundo do trabalho e a pratica social.

Art3° II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura,
opensamento, a arte e o saber;
Art4° V – acesso aos níveis elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um;
Metodologia
- Salienta-se que na pesquisa antes de serem desenvolvidos, para
seu sucesso e conclusão positiva, os alunos terão que planejar detalhar,
analisar todas as possibilidades, os prós e os contras, caso contrário,
correra-se o risco de iniciado o trabalho, os alunos perderem o rumo do
mesmo, desistindo ou esbarrando em empecilhos que dificultam ou
descaracterizam seus estudos;
- Os professores de Ciências Naturais, orientaram seus alunos, os
dividido em grupos permitindo que fossem criativos inovadores e capaz
de sonhar nos temas por eles escolhidos;
- Com intuito de estimular os nossos alunos no desenvolvimento da
compreensão do que é um trabalho científico os alunos do Ensino
Fundamental II do CEF 03 de Sobradinho-DF elaboraram trabalhos em
todas as áreas do conhecimento no nosso PIC (Projeto de Iniciação
Científica);
- Os alunos apresentaram os temas que serão avaliados por uma
banca de professores;
Periodicidade

A culminância ocorrerá em dois (02) dias sendo que no primeiro
momento a montagem e no segundo momento com a exposição dos
experimentos para a comunidade escolar e para a bancada julgadora.

Avaliação
Será realizada pela banca de professores através de fichas de observação;
Referências
•

PEGORETTE, Josemar Francisco; Souza, Flaviani Almeida;
ET alui Pedagogia de Projetos. Vitória, SENAI. ES,
2003.50p.
DEWEY, John. Democracia e educação breve tratado de filosofia
de
educação 2ª Ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional,
1952.
• BRASIL. Ministério da Educação. Secretária de Educação
Básica. Diretória de currículos e Educação Integral.
Diretrizes Currículos Nacionais da Educação Básica, MEC,
2013.
• DISTRITO
FEDERAL, Secretária de Estado de
Educação. Currículo em Movimento da Educação Básica:
Pressupostos Teóricos. Brasília, 2014.

11.3 LINGUA PORTUGUESA EM SALA EXCLUSIVA PARA SURDOS
Orientadora : (aguardando profissional)

INTRODUÇÃO
Esse projeto foi concebido a partir da reflexão a respeito das
necessidades de nossos alunos deficientes auditivos em classes integradas no
ensino regular e tendo a língua portuguesa, porta que abre possibilidades para
outras disciplinas, em sala exclusiva. Este trabalho teve início nesta escola no
ano de 2005.

JUSTIFICATIVA
O processo de ensino aprendizagem da pessoa surda é afetado
diretamente pelo bloqueio na comunicação oral e escrita. Deve ser levada em
consideração a importância da linguagem de sinais como meio de comunicação
para os surdos, e ser assegurado a todos os surdos o acesso ao ensino da língua
de sinais de seu país.
A língua de sinais em qualquer país é considerada pelos estudiosos como
usa língua natural. A língua brasileira de sinais – LIBRAS – é um sistema

linguístico com estruturas fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas
diferentes da língua Portuguesa.
A proposta apresentada é no sentido de ensinar o deficiente auditivo a
utilizar a língua Portuguesa como instrumento de pesquisa e de acesso aos
conhecimentos socialmente construídos e acumulados, associando a Língua
Portuguesa ao exercício da cidadania, refletindo sobre os valores que compõem
a noção de cidadania na relação entre conhecimento, prática de trabalho e
identidade cultural.
Compreender o texto e resgatar as produções artísticas, identificando e
comparando cada momento literário em seu dinamismo histórico, realizando o
passado com o presente num eterno agora.
OBJETIVO GERAL
Compreender que a linguagem ajuda a definir a identidade do indivíduo;
compreender que o significante, em Português – a palavra, em LIBRAS – o sinal,
está indissoluvelmente ligado ao significado e que LIBRAS é o ponto de partida
e PORTUGUÊS o ponto de chegada.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Entender a língua Portuguesa como veículo de interação dialógica,
transmitindo e processando diferentes tipos de mensagens, expressando
ideias de modo estruturado e coerente.
• Relacionar a teoria o estudo da Língua Portuguesa com prática do falante,
estabelecendo os pontos de contato com outros saberes.
• Organizar, interpretar e divulgar informações.
• Pesquisar sobre a Língua Portuguesa em seus aspectos gramaticais e
compreender esse organismo vivo que é a língua e todos os seus matizes.
• Saber usar a linguagem e se comunicar em português.
• Adquirir a capacidade de transmitir e processar mensagens lidas, escritas e
vistas.
• Exteriorizar e socializar conhecimentos adquiridos.
• Conscientizar-se de que a língua cria e transmite uma visão individualizada
do mundo.
• Verificar e identificar com clareza a veracidade de uma informação na sua
inter-relação com as demais.
CONTEÚDOS
Os conteúdos estão relacionados dentro das competências e habilidades
em Língua Portuguesa como relacionada nos PCNs.
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
Este trabalho terá a coordenação da professora Alice Bittencourt e
acompanhamento da coordenadora itinerante Tereza, utilizando os recursos
disponíveis na escola tais como: quadro de giz; computadores; vídeos; cartazes;
televisão e livros.

11.4 - SALA DE RECURSOS PARA ALUNOS COM SURDEZ

Orientadores: Professores Lotados para Sala de Recursos DA
INTRODUÇÃO
A Constituição Federal estabelece o direito das pessoas com
necessidades especiais receberem educação preferencialmente na rede regular
de ensino (art. 208, III). A diretriz atual é de plena integração dessas pessoas em
todas as áreas da sociedade. As políticas públicas recentes do setor têm
indicado três situações possíveis para organização do atendimento: participação
nas classes comuns, sala de recursos, sala especial e escola especial.
De acordo com as diretrizes nacionais, a sala de recurso é um serviço de
apoio pedagógico especializado, no qual o professor realiza a complementação
ou suplementação curricular, usando procedimentos e materiais específicos. As
atividades nestas salas seguem uma dinâmica de trabalho condizente com as
dificuldades e necessidades dos alunos e dos recursos a serem adaptados.
JUSTIFICATIVA
A sala de recursos é um espaço de investigação e compreensão dos
processos cognitivos, sociais e emocionais, visando a superação das
dificuldades de aprendizagem e o desenvolvimento de diferentes possibilidades
dos sujeitos. Deve ser reconhecida sua importância no processo de inclusão, no
contexto escolar, enfocando seus objetivos e sua organização, considerando
principalmente as diretrizes para educação especial e as recomendações de
organizações nacionais e internacionais para esta modalidade educacional.
A proposta apresentada visa a inclusão dos alunos surdos nas classes
regulares realizando o atendimento educacional especializado no turno
contrário, individualmente ou em grupo, oportunizando atividades que permitam
a descoberta, a inventividade e a criatividade no processo ensino-aprendizagem.
OBJETIVO GERAL
Realizar adequações necessárias para participação e aprendizagem dos
alunos surdos, por meio de estratégias teórico-metodológicas que lhes permitam
odesenvolvimento cognitivo e a apropriação do saber, propiciando o
engajamento do aluno em um processo particular de descoberta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Viabilizar o acontecimento da adequação curricular.
• Propiciar a inclusão escolar
• Promover a integração da comunidade escolar com o aluno surdo
• Acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos alunos
inseridos em sala regular
• Incentivar a participação dos alunos surdos nas atividades gerais
da escola
• Exteriorizar e socializar conhecimentos adquiridos
• Realizar trabalhos em conjunto com os professores da sala regular
e com os professores de português exclusivos para surdos;
AÇÕES

•

•
•
•
•
•

•
•

Elaborar materiais didáticos e visuais que promovam uma melhor
compreensão e apropriação do conhecimento dos conteúdos trabalhados
em sala regular
Promover atividades extracurriculares como oficina de artesanato, teatro,
jogos, etc.
Buscar materiais que estimulem e complementem o aprendizado
significativo e enriquecimento curricular
Trabalhar concomitantemente com o português exclusivo, textos e
atividades complementares dos temas ministrados.
Propiciar o atendimento e o enriquecimento de vocabulário e ideias,
levando o educando a uma melhor compreensão dos textos em geral;
Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos
psicológicos básicos como: atenção, percepção, memória, raciocínio,
entre outros.
Fortalecer a autonomia dos alunos para decidir, opinar, escolher e tomar
iniciativa a partir das suas necessidades e motivações.
Promover a inserção dos recursos de tecnologias de informação e
comunicação no espaço da sala de ação.

11.5 - PROJETO DA SALA
INTELECTUAIS E FÍSICAS

DE

RECURSOS

DE

DEFICIENCIAS

Orientadores: Professores Lotados para Sala de Recursos Generalista.
INTRODUÇÃO
A educação inclusiva é fundamentada no reconhecimento das diferenças
humanas cuja aprendizagem é centralizada nas potencialidades dos alunos,
considerando a complexidade e heterogeneidade de estilos e ritmos. Com isso
é mister uma nova estrutura organizacional, com currículos flexíveis, estratégias
teóricas metodológicas suficientes, recursos e parcerias com a comunidade.
O objetivo da escola inclusiva é responder as necessidades de todas as
pessoas que estão excluídas do direito à educação e que estão fora da escola
ou enfrentam barreiras no processo de aprendizagem.
No sistema educacional inclusivo a escola tem por obrigação acolher a
todos, independentemente de suas condições física, intelectuais, sociais,
psicológicas e outras, combatendo assim a exclusão para combater as
especificidades dos alunos (sala de recursos multifuncionais – MEC – p. 10)
A sala de recurso é um espaço para realização do atendimento
educacional especializado de alunos com deficiência física e intelectual que
apresentam ao longo de sua aprendizagem, alguma necessidade educacional
especial, temporária ou permanente. Segundo as diretrizes nacionais para
educação especial na educação básica estão compreendidos o seguinte grupo:
alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo
de desenvolvimento que dificultam o acompanhamento das atividades
curriculares: aquelas não vinculadas a uma causa orgânica especifica ou
aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências.
Incluindo neste grupo alunos que enfrentam limitações no processo de

aprendizagem devido a condições, distúrbios, disfunções ou deficiências, tais
como: autismo, hiperatividade, déficit de atenção, dislexia, deficiência física,
paralisia cerebral e outros.
JUSTIFICATIVA
O projeto da sala de recursos para alunos com necessidades
educacionais especiais com deficiência intelectiva e física do Centro de Ensino
Fundamental 03 de Sobradinho tem como propósito completar e/ou suplementar
a formação dos alunos com vistas a autonomia e independência na escola ou
fora dela. Visa também orientar e colaborar com os professores da classe regular
na melhor forma de conduzir o trabalho pedagógico e sensibilizar toda
comunidade escolar sobre a inclusão desses alunos.
OBJETIVO GERAL
Contribuir para melhoria da qualidade de ensino, o sucesso e a inclusão
dos ANEEs com deficiência intelectual e física em classe comum, assegurando
também o direito deste de ser atendido na sala de recursos para
complementação do currículo, oportunizando atividades que permitam o
conhecimento a inventividade e a criatividade no processo ensino-aprendizagem
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Atender os ANEEs com deficiência física intelectivas que estão no ensino
fundamental de 6º a 9º Anos, considerando as diferentes áreas de
conhecimentos, os aspectos relacionados ao estágio do desenvolvimento
cognitivo dos alunos, o nível de escolaridade, os recursos específicos
para sua aprendizagem e as atividades de suplementação curricular.
Sensibilizar a comunidade escolar sobre a inclusão do ANEE em todas as
atividades da escola.
Colaborar com o professor da classe regular definindo estratégias
pedagógicas que favoreçam o acesso do ANEE ao currículo e sua
socialização.
Participar do processo de identificação e tomada de decisões sobre o
atendimento dos ANEEs.
Preparar e orientar a elaboração de materiais didáticos pedagógicos que
possam ser utilizados pelos alunos nas classes comuns e nas salas de
recursos.
Indicar e orientar o uso de equipamentos, materiais específicos e outros
recursos existentes na família e na comunidade.
Criar um ambiente favorável e acolhedor para o desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem.
Valorizar experiências e criatividade dos alunos.
Estimular aprendizagem imediata.
Desenvolver o raciocínio lógico.
Otimizar o processo de leitura escrita.

METAS

•

•

•

•
•
•

Criar projetos em parceria com a comunidade buscando a melhoria da
estima e valorização dos alunos através das artes: cênicas, visuais e
musicais.
Otimizar condições junto a direção da escola, OE e Regional de Ensino
para que possam através da equipe multidisciplinar, avaliar e reavaliar os
alunos.
Viabilizar junto a Regional de Ensino e comunidade escolar praticas
desportivas, músicas, danças e outras atividades extracurriculares
visando a socialização dos alunos.
Participar dos eventos artísticos e culturais da escola.
Realizar adaptações curriculares juntamente com os professores das
salas regulares.
Sensibilizar professores e comunidade sobre a inclusão desses alunos.

11.6 SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA

RESPONSÁVEL:
PROFESSORES

ORIENTAÇÃO,

SUPERVISÃO,

COORDENADORES

E

JUSTIFICATIVA
A semana para a vida prevista no calendário escolar é um momento onde
toda a comunidade escolar estará envolvida e participando de discussões sobre:
violência, drogas, preservação do meio ambiente, preservação do patrimônio,
família, temas que são importantes para a formação de uma sociedade mais
ética, harmoniosa e cidadã.
OBJETIVO GERAL
•

Proporcionar situações dentro do ambiente escolar, onde temas
como violência, drogas, família, preservação do meio ambiente e
do patrimônio sejam abordados e discutidos com a participação de
toda comunidade escolar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•

Permitir uma maior interação entre a família e a escola.
Esclarecer a importância de se discutir temas que estejam
relacionados ao contexto escolar e que possam influenciar no
desempenho do processo pedagógico.

•

Selecionar textos diferenciados e interessantes que tratem dos
temas citados anteriormente.
Promover oficinas de artesanato, teatro, jogos, envolvendo aluno e
sua família.
Realizar exposições de trabalhos confeccionados nas oficinas com
a participação de alunos, pais e professores.

AÇÕES
•
•

•

Promover palestras temáticas para toda comunidade escolar sobre
os temas discutidos, com transmissão nas redes sociais da escola.

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
•

•

Este projeto terá a orientação da direção, coordenação e orientação
educacional da escola com a intenção de proporcionar as condições
necessárias para a realização das atividades propostas neste período.
Durante a semana para a vida, as atividades pedagógicas regulares
sofrerão algumas alterações nos horários para garantir a participação
de toda comunidade escolar.

PÚBLICO ALVO
•

Pais, alunos, professores, servidores, enfim, toda comunidade escolar.

RECURSOS HUMANOS
•
•

Palestrantes
Profissionais capacitados para as oficinas (professores, pais, alunos ou
alguém da comunidade)

RECURSOS MATERIAIS
•
•
•
•
•
•
•

Projetor
Vídeos
Filmes
Data Show
Materiais específicos para oficina.
Computadores
Wi-fi

AVALIAÇÃO
•

A avaliação deverá funcionar como uma constante ação questionadora e
reflexiva sobre os temas abordados mas salas de aulas virtuais.

11.7 - QUADRILÁTERO CULTURAL

Professores Orientadores: FRANCISCO MARCÍLIO MARREIROS FILHO;
WAGNER SANTOS SABINO E ANTÔNIO CARLOS AZEVEDO
CAETANO.
Responsáveis: Todos os estudantes
RESUMO

Previsto no calendário escolar, o Quadrilátero Cultural é a oportunidade
de um envolvimento maior entre escola e comunidade, quando da possibilidade
tanto de professores, quanto de profissionais da própria comunidade
desenvolverem ações culturais e científicas voltadas aos alunos e ao público em
geral, destacando e valorizando a cultura local, como oficinas de danças, meio
ambiente, artesanato, turismo, etc, bem como suas participações e integrações.
JUSTIFICATIVA
São poucas as possibilidades de contato dos alunos com ações, mesmo
que estas sejam desenvolvidas na cidade, que contemplem um maior
envolvimento com suas realidades, fazendo-se necessário a articulação entre
setores da sociedade civil que desenvolvem ações nestas áreas e sua integração
com a escola/alunos, por exemplo, mostrando as possibilidades de
desenvolvimento no âmbito cultural e científico. O mesmo contato é necessário
quando falamos da temática cultural, por exemplo, tornando-se um referencial o
Quadrilátero Cultural, pois é a oportunidade onde tanto alunos quanto
comunidade, receberem instrução e conhecimento sobre temáticas referentes
ao seu dia a dia em sua comunidade e a sua Identidade cultural.
OBJETIVO GERAL
Identificar se a nossa Comunidade Escolar e o próprio Distrito Federal já
possuem uma identidade cultural, apesar do pouco tempo de existência em
relação às outras unidades da federação.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Integrar a comunidade do entorno com as ações da escola.
2. Envolver profissionais de setores diferentes da área educacional,
científica, ambiental, social e cultural com a finalidade de orientar e
colaborar com o desenvolvimento sócio educacional.
3. Melhorar o desenvolvimento sócio educacional.
METODOLOGIA
O Quadrilátero Cultural já faz parte do calendário escolar, tornando
obrigatória a ação por parte dos professores e para a realização de suas ações
se faz necessário o requerimento de materiais, a divulgação e o envolvimento
dos alunos em suas respectivas oficinas e atividades, alémda busca de parceiros
para desenvolverem ações referentes a temáticas voltadas às necessidades
locais.
MONITORAMENTO DOS RESULTADOS
O Quadrilátero Cultural atende além do público regularmente matriculado,
professores, pais e comunidade em geral, envolvida tanto em oficinas, palestras,
apresentações culturais e exposições, ações estas desenvolvidas durante uma
semana.

VOLUNTÁRIOS
Atores da sociedade civil organizada no que diz respeito às instituições
ligadas ao meio ambiente, turismo, cultura; artesãos, pais de alunos, professores
e equipe pedagógica.
CRONOGRAMA
O Quadrilátero Cultural acontece de segunda a sábado, de acordo com o
calendário letivo de cada ano, portanto as atividades e ações são desenvolvidas
dentro deste espaço de tempo - uma semana.
RECURSOS FINANCEIROS
As despesas são referentes à transporte, alimentação dos parceiros
(oficineiros e palestrantes) oriundos de outros centros urbanos, além das
despesas com materiais de oficina, tanto dos parceiros externos quanto de
oficineiros locais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Quadrilátero Cultural é uma ação prevista no calendário escolar,
portanto reaplicado a cada novo ano, tendo apenas que, dentro da atual proposta
serem revistas as possibilidades de inserção de novas oficinas, palestras sob
novos enfoques e temáticas diversas, sempre de acordo com as parcerias
envolvidas.

11.8 - NA TRILHA DO JEQUITIBÁ (GEORROTAS)
Professor Orientador: ARNULFO GOMES (COORDENADOR)

INTRODUÇÃO
Preocupado com o fenômeno de degradação do Cerrado (restam apenas
20% do total original) e com as políticas de conservação ambiental
desenvolvidas pelo governo, temos como finalidade conscientizar os alunos da
rede pública de ensino da importância da conservação e preservação ambiental.
Informando o jovem e tornando-o um difusor da necessidade da proteção dos
recursos naturais. Portanto, “Na trilha do Jequitibá” não é de um simples passeio.
É uma pequena contribuição ao ingresso do aluno nos movimentos pró-natureza,
que diz respeito à sua própria sobrevivência e das próximas gerações.
1. OBJETIVO GERAL
Com o propósito de incluir a questão ambiental na escola, o objetivo de
utilizar a trilha ecológica é sensibilizar o aluno quanto à destruição de matas e as

consequências para a qualidade de vida da população. A escassez de água,
poluição dos recursos hídricos, erosão, lixo urbano etc., são causas da má
utilização dos recursos naturais; por isso, é imprescindível a formação de
agentes divulgadores de conservação ambiental, com proposta de preservação
de reservas naturais, fundamentais à nossa sobrevivência.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I.CONCEITOS BÁSICOS: nesta etapa os alunos conhecem os principais
aspectos e utilidade das matas ciliares e de galeria, as quis se encontram
inseridas na vegetação local (Cerrado). Entre outros conceitos podemos
destacar o “corredor ecológico” fundamental para cadeia alimentar e
continuidade da diversidade de espécies ao longo do trecho apresentado.
II. PREJUÍZOS À FAUNA, FLORA E AO HOMEM
Os alunos observarão a interferência humana na região e as consequências
(erosão, assoreamento etc.), mostrando aos alunos que a exploração irracional
dos recursos naturais gera prejuízos indesejados pela população local.
Os alunos observarão a interferência humana na região e as
consequências (erosão, assoreamento etc.), mostrando aos alunos que a
exploração irracional dos recursos naturais gera prejuízos indesejados pela
população local.
III. O USO RACIONAL
Nesta etapa final, os alunos poderão questionar o papel do estado frente
aos problemas ambientais. As ações efetivas, projetos viáveis e inteligentes de
exploração dos recursos da nossa região, poderão ser estudadas pelos jovens,
que mais tarde construirão conceitos e alternativas quanto ao uso racional das
reservas naturais.
IV.A TRILHA
A trilha é feita com acompanhamento do guarda florestal e tem duração
aproximada de 90 minutos, com três paradas:
1 – Parada da Água: abordando temas relacionados à crise mundial dos recursos
hídricos, abordando os problemas locais (como o caso do ribeirão Sobradinho).
2 – Parada do Jequitibá: é feito um breve histórico do local, aspectos básicos da
árvore que leva o nome do parque, a manutenção do mesmo, reflorestamento e
outros temas como o uso de drogas e seus malefícios etc.
3 – Parada do Jequitibá Rei: sendo a maior árvore do local a parada serve para
reflexão contemplativa da exuberância da natureza. Durante a trilha a guarda
florestal explica a formação das espécies, responde perguntas dos alunos e
encerram com mensagem que remete ao tema do meio ambiente como um
assunto sério e de máxima urgência para o bem estar da própria humanidade.

11.9 - ÁRVORE DIGITAL - Estudante Conectado;

Projeto de Inclusão digital/ Redes Sociais
Apresentação
É fato que a atual geração já nasceu totalmente conectada à Internet.
Portanto, estamos falando de jovens que passam horas e horas jogando,
publicando fotos e vídeos nas redes sociais, ouvindo música, compartilhando
notícias etc.
Diante dessa alta conectividade, os professores podem pensar que cada
vez se torna mais difícil manter a atenção dos alunos nas aulas. Porém, um
educador atualizado com esse mundo on-line, certamente, vai saber utilizar as
ferramentas digitais em benefício da educação, desenvolvendo metodologias
que estimulem e engajem os estudantes.
As ferramentas tecnológicas auxiliam o professor na preparação das
atividades e estimulam os alunos a se socializarem com os colegas, além de
levá-los a buscar novos conhecimentos.
Não se pode desviar da educação digital, é fundamental que ela seja
utilizada a favor da aprendizagem. Por isso, o ideal é que, em vez de reclamar
do uso dos celulares na sala de aula, os professores passem a empregá-los para
introduzir novos valores.
Com parte dos recursos oriundos do Programa EDUCAÇÃO
CONECTADA do Ministério da Educação, nossa escola em parceria com a APM
(Associação de Pais e Mestres) tem gerenciado e disponibilizado o sinal de
internet a todos os alunos que solicitarem através dos Vouchers de acesso.
Há alguns anos, a importância da educação digital não era reconhecida.
Mas esse tempo já passou. Hoje em dia, sabe-se que a tecnologia tem
promovido diferentes tipos de aprendizado no contexto acadêmico, educacional,
organizacional e, até mesmo, para o desenvolvimento pessoal. É fato que todos
se beneficiam da transformação digital.
Vivemos, hoje, em uma era digital, e as informações são recebidas em
velocidade espantosa. Por isso, é extremamente necessário que se dê a devida
atenção a esse novo tipo de educação para garantir que os jovens não sejam
adultos desinformados e confusos no futuro.
Objetivos
•

•

Tornar as aulas mais atraentes e inovadoras: quando ampliamos as
possibilidades para os professores e alunos, as aulas, certamente, ficam mais
significativas e motivadoras;
Contribuir para a diminuição da evasão escolar: esse tipo de educação
personalizada auxilia os alunos com facilidades ou dificuldades de
aprendizagem, despertando o interesse deles;

•

•
•

•

Aprimorar a qualidade da educação: formando educadores e auxiliando-os a
descobrir novas estratégias para aperfeiçoar o processo educacional
e proporcionar novas metodologias e caminhos para o ensino e a aprendizagem;
Auxiliar na melhoria do desempenho: aumentando a produtividade na lição de
casa e ampliando a sala de aula para fora do ambiente escolar.
aproximar os alunos aos novos recursos tecnológicos, ensiná-los a fazerem bom
uso deles e através dessas tecnologias trabalhar os conteúdos das disciplinas
de forma interativa e prática.
Expandir o acesso a informação.
Conclusão
A inclusão e aeducação digital na aprendizagem já não é mais questão de
escolha. Afinal, o uso das novas tecnologias já faz parte da vida dessas novas
gerações fora da sala de aula. Por isso, a sua aplicação em benefício do ensino
é um caminho fundamental para aumentar o dinamismo das aulas.
Dessa forma, é essencial que os professores saibam integrar as novas
formas de ensinar e aprender ao currículo escolar. Além de estarmos conectados
com o mundo e inserir nossa escola nas redes sociais.
Estrutura
1. Ferramentas de uso pessoal (celulares,not books,
tablets, e etc.) com sinal liberado;
2. Equipamentos
de
uso
coletivo:
biblioteca
informatizada dotada de 15 computadores
conectados na internet a disposição dos estudantes;

11.10 – Projeto: Em Outras Palavras: Biblioteca Virtual Monteiro Lobato

Proponentes/responsáveis
Prof. Arnulfo Gomes de Araújo, NetoProfª Carine Nogueira Guerra LemosProfª
CelinaCassal Josetti
Prof. Francisco Marcílio Marreiros FilhoProfª GlauciaBalbinode Almeida
ProfªJosimaraXavier
Profª Maria Marlene Rodrigues da SilvaProfªMarjanySantosda Silva
ProfªVeraCavalcante

Público-alvo

Todos(as) estudantes do 6º ano do CEF03 de Sobradinho ao longo do
1ºsemestre/2021.

Introdução
O Projeto de Leitura Em outras palavras nasce no contexto da pandemia da
Covid19, em que o trabalho remoto tornou-se uma via em consolidação das
aprendizagens na escola pública do Distrito Federal, lastreada na Portaria Nº
133, de 03/06/2020.
Dentre as competências mais relevantes para que se possa inserir numa
sociedade letrada, destaca-se a competência leitora. Se a escola fundamental
consegue desenvolvê-la a contento,as aprendizagens de todos os componentes
curriculares alcançam êxito e o estudante avança com mais segurança para o
ensino médio.Nesse horizonte, é igualmente relevante sublinhar a conquista da
Base Nacional Comum Curricular que é uma política destinada a orientar a
formulação de currículos e propostas pedagógicas escolares entre outras
diretrizes educacionais a ser seguida por todas as escolas públicas e privadas
de Educação Básica do país.
Dessa maneira, o projeto em tela tentará preencher essa lacuna que se justifica
no segmento a seguir
Justificativa
Em prova aplicada em 2018, verificou-se que dentre os 79 países da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o
Brasil ocupa o 57º lugar nesse campo.

Objetivos
Gerais
1. Formar mais leitores (as) no CEF03 de Sobradinho.
2. Melhorar o desempenho dos estudantes em
curriculares.

todos componentes

3. Aumentar o Ideb da escola.
4. Integrar o Projeto ÁRVORE ao presente projeto.
Específicos
1. Fomentar Rodas de Leitura no espaço virtual escolar.
2. Inferir
e
justificar,
em
textos
multissemióticos
tirinhas,charges,memes,gifsetc.,oefeitodehumor,ironiae/oucríticapel

o uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de
clichês,de recursos iconográficos,de pontuação etc.(BNCC,p.141).
3. Analisar textos de opinião(artigos de opinião,editoriais,cartas de
leitores, comentários, posts de blog e de redes sociais, charges,
memes, gifs etc.) e posicionar-se de forma crítica e fundamentada,
éticaerespeitosafrenteafatoseopiniõesrelacionadosaessestextos.(BNC
C,p.177).
4. Ler,
de
forma
autônoma,
e
compreender
–
selecionandoprocedimentoseestratégiasdeleituraadequadosadiferent
esobjetivoselevando em conta características dos gêneros e suportes
–
romances,contos
contemporâneos,
minicontos,
fábulas
contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, novelas,
crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de
suspense,
poemas
de
forma
livre
e
fixa(comohaicai),poemaconcreto,ciberpoema,dentreoutros,expres
sando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por
gêneros,temas, autores. (BNCC,p.187)

Recursos
Materiais
1. Criação de sala destinada à Biblioteca Virtual Monteiro Lobato no
ambiente virtual.
2. Reprodução de cópias do material didático produzido para
estudantes sem acesso à internet.
3. Conexão de estudantes à internet.
Humanos
1. Sete professores (as) responsáveis pelo projeto.
2. Todos (as) professores (as) engajados com o problema da pouca leitura
no país.
3. Demais colaboradores (as) da comunidade educativa.

Desdobramentos possíveis do Projeto “Em outras palavras”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projetos interventivos;
Clube de leitura entre docentes da escola;
Webinários com temas contemporâneos;
Concurso de cartum, charge, memes, haicai e etc.
Criação de App da escola para enviar poemas a estudantes;
Incentivo à pesquisa entre professores (as): artigos,
dissertações e teses sobre o tema da leitura;
7. Eventos de culminância do projeto.
Cronograma de execução
Ações

Construção

Execução

Avaliação

Pesquisarbibliografia,dados da
escola PPP,PISA,
INAFeBNCC.
Apresentar
linhas
gerais
direção, coordenação, orientação e
professores(as).
Formar
o
grupo
de
trabalho,agendar reuniões,
fixar
periodicidade,criar grupo no Whats
App
Produzir
material
divulgação(arte,vídeos,mídias
textos informativos.)
Produzir

Março

abril

de
e

abril,maio,
junho e
julho

material didático.

Postar informes nas redes sociais
da escola e na sala Virtual criada.
Fomentar
interações
estudantes na sala virtual.

entre

Aplicar atividades.
Coletar,

tratar

etabulardados.

Analisardados.
Gerarrelatórios.
Selecionar
obras,canais, links
etc.
Formar grupos

deleitura.

Agendar reuniões para Rodas de
Leitura.

abril,maio,junhoejulho

Ao longo do
processo

Estratégias de ação
CRONOGRAMA

Reuniãode equipe

Abertura
da sala

doprojeto e/ou
Direção edemais

Planejamento e
Reuniões com
estudantes no

professores(as)

Confecção do

Postagem

projetoe/oude
materialpedagógic
o

De material
na sala
virtual

Contraturno
das
Aulas regulares

tabulação
de da dose
produção
de
relatórios
de
avaliação

24/
03
MARÇO

ABRIL
6ºsanos

MAIO
6ºsanos

JUNHO
6ºsanos

JULHO
6ºsanos

01/
04
08/
04
12/
04
13/
04
14/
04
15/
04
22/
04
23/
04
24/
04
28/
04
29/
04
05/
05
08/
05
12/
05
26/
05
27/
05
02/
06
09/
06
16/
06
24/
06
07/
07
14/
07

X

1ªRodade Leitura

(28/04)

X

2ªRodade Leitura
(12/05)

X

3ª Rodade Leitura
(27/05)
4ªRodade Leitura

(09/06)

5ª Roda de
Leitura(24/
06)

Encerramento
do1ºsemestre(1
4/07)

AGOSTO

7

Avaliação
Após o trabalho com estudantes de cada ano, serão feitas
avaliações para corrigir fragilidades e fortalecer potencialidades do
projeto.
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Arte criada para identidade visual da Biblioteca Virtual
Monteiro Lobato
pelo Prof. Francisco Marcílio Marreiros Filho

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DE SOBRADINHO

11.11 - PROJETO CID DE FUTSAL
Orientador: PROFESSOR - JOSÉ FLÁVIO DA SILVA

APRESENTAÇÃO
"Toda parte do corpo se tornará sadia, bem desenvolvida e com envelhecimento
lento se exercitadas; no entanto, se não forem exercitadas, tais partes se
tornarão suscetíveis a doenças, deficientes no crescimento e envelhecerão
precocemente."
Hipócrates
JUSTIFICATIVA
Atender aos anseios dos alunos desta localidade visando complementar
a sua prática corporal de movimento e a sua inserção num grupo de referência
social, através do Centro de Iniciação Desportiva, CID. Podendo este, constituirse em um valioso instrumento de relacionamento social. O aluno ao fazer
ginástica, ao jogar, pode revelar intenções, expressar sentimentos, construir
estratégias e criar códigos de comunicação.
No atendimento aos alunos desta localidade através da estrutura do
projeto dos CID’s, percebe-se que existem algumas possibilidades de ampliação.
A implantação de uma unidade de CID nesta localidade, será de grande utilidade
aos alunos que almejam fazer parte deste projeto e, enriquecedor do ponto de
vista educativo e formativo.
Na sequência desse processo, a seleção e preparação dos alunos na
modalidade esportiva em destaque vêm atender aos objetivos dos CID’s, na
composição de alunos destaques para compor e participar dos jogos e
competições dentro do D.F. na expectativa de que também seja, no momento
oportuno, participar de treinamento especializado.

OBJETIVO GERAL
Oportunizar o desenvolvimento biopsicossocial e a cultura corporal
desportiva dos alunos, e a sua inserção através do trabalho de iniciação e
aperfeiçoamento desportivo, num contexto de estimulação ao senso crítico e
como meio de educação consciente, construtiva, socializadora, permanente e
transformadora. Compatível com seus interesses e necessidades e de acordo
com suas aptidões, despertando o interesse intrínseco de seu crescimento
dentro do desporto a que se propõe. Adotando atitudes de respeito mútuo,
dignidade e solidariedade e, repudiando qualquer espécie de violência.
Quadra 06 – Área Especial nº 02 – Sobradinho – DF CEP: 73.026-603
Fone: 61.3901-4112 / 61 99209.1522 / 61- 38794300 - email: cef03sobr@gmail.com

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DE SOBRADINHO

Atender aos interesses tanto dos alunos, quanto aos da SEEDF, através
do DIDESC/GTD, oportunizando a iniciação e/ou aperfeiçoamento desportivo
dos alunos que possuam aptidão para o esporte e, melhorando o nível de
participação e interesse dos mesmos pelo desporto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Proporcionar aos alunos a apropriação do conhecimento físico-técnicotático, que fundamenta a prática desportiva do futsal, como elemento
significativo de sua formação integral;
• Utilizar a competição como instrumento pedagógico, predominantemente
lúdico, cooperativo, reflexivo e mantenedor do equilíbrio psicomotor e
integrador do aluno;
• Fomentar o acesso às equipes e representatividades do Desporto Escolar
do Distrito Federal, de alunos selecionados pela DIDESC/GTD, que
demonstrem aptidão na modalidade praticada durante sua permanência
no CID DE FUTSAL.
CLIENTELA
Alunos regularmente matriculados e frequentes da rede pública de ensino
do D.F., da CRE/SOBRADINHO, do Ensino Fundamental séries finais, e do
Ensino Médio, com habilidades para a atividade física proposta.
Estes alunos serão identificados e selecionados por profissionais da área
de educação física e/ou coordenadores da área que atuam nas diversas escolas.
Nessa tabela, na última coluna faltou incluir CLIENTELA, conforme abaixo:

TURMAS HORÁRIOS
Turma 1
7h30 às 8h50
Turma 2

8h50 às 10h10

Turma 3

10h10 às 11h30

Turma 4

14h às 15h20

LOCAIS
Módulos da quadra 06

CLIENTELA
Sub-12 nascidos
em (2009/10/11)
Módulos da quadra 06
Sub-14 nascidos
em
(2006*/07/08)
Módulos da quadra 06
Escola integral
do CEF 03 – 6ºs
e 7ºs
Quadra coberta da I Igreja Sub-12 nascidos
Batista – quadra 03
em (2009/10/11)
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Turma 5

15h20 às 16h40

Turma 6

16h40 às 18h

Quadra coberta da I Igreja Sub-14 nascidos
Batista – quadra 03
em
(2006*/07/08)
Quadra coberta da I Igreja Sub-16 e subBatista – quadra 03
18* nascidos em
2003/04/05/06

4. LOCAL
O CID DE FUTSAL funcionará, conforme parecer favorável autorizado
pelo Diretor da escola, nas quadras comunitárias próximas ao CENTRO DE
ENSINO FUNDAMENTAL 03 DE SOBRADINHO, localizadas na quadra 06 de
Sobradinho.
PLANO OPERATIVO
HORÁRIO/TURMAS/Nº DE ALUNOS
De acordo com a Orientação Pedagógica – 2008./SEDF/CEF03 SOBRADINHO.
O horário de funcionamento, atendendo à disponibilidade do local, será
nos turnos matutino e vespertino, às segundas, quartas e sextas.
As sessões terão a duração de 1h20m e serão de iniciação,
aperfeiçoamento e treinamento. Serão compostas de 20 a 25 alunos
aproximadamente cada uma.
11.12 - Livro e Leitura – PROJETO DE LEITURA
Orientadora: Professora Sonia Regina dos Santos / Professora Carine
As Políticas Públicas do Livro e da Leitura no DF estarão em consonância
com o Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL), como o Programa Fome de
Livro, do Ministério da Cultura, via Fundação Biblioteca Nacional, e com o Plano
Distrital do Livro e da Leitura (PDLL), lançado em meados de 2011 pelo atual
governo. O PDLL objetiva assegurar o fácil acesso aos livros e a outras formas
de leitura a todos os brasilienses. Além de serem imprescindíveis à transmissão
de cultura, os livros também são fatores de inclusão e promoção da cidadania.
Por isso, devem ser tratados como estratégicos para o desenvolvimento pessoal,
social e para a construção de um novo projeto de nação, mais justa e solidária.

BIBLIOTECA “MONTEIRO LOBATO”
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JUSTIFICATIVA
A educação no Brasil tem sido palco de grandes debates e
transformações que vem acontecendo gradualmente. Um dos principais temas
que tem destacado dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal é
o “Letramento”. Este termo, de uso recente dentro da pedagogia, propõe que o
indivíduo alfabetizado tenha condições de utilizar a leitura e a escrita como meio
de adquirir conhecimento para o aperfeiçoamento individual e social, ou seja,
desenvolver habilidades em práticas sociais. São as condições que um grupo
adquire em determinada culturas para que essas práticas sejam bem sucedidas
nas relações interpessoais e/ou intrapessoais.
OBJETIVOS
a. Atribuir sentido a textos orais e escritos de forma crítica.
b. Usar a sala de leitura como ambiente especial para a leitura prazerosa, a
qual propicie uma rica fonte de ideias.
c. Reconhecer e utilizar a sala de leitura como um espaço de pesquisa,
estudo, palestras, oficinas, exposições de trabalhos realizados em
parceria com a biblioteca e encontros, os quais ampliem a vivência cultural
e social da comunidade escolar.
d. Estabelecer relação de respeito e de responsabilidade no uso coletivo dos
recursos disponíveis na sala de leitura, a partir das normas de uso
específico nesse ambiente.
METAS
O propósito direto deste Plano de Ação é fazer com que alunos e
professores utilizem a Biblioteca/Sala de Leitura desta unidade de ensino, como
suporte para alcançar os objetivos que se encontram na definição acima sobre
o “Letramento”.
A contribuição para o aumento de notas nas avaliações acontecerá
conforme estabelecido pelo professor regente, que utilizará o acervo como meio
de enriquecer o aprendizado do aluno, oferecendo assim, uma possibilidade de
um maior rendimento em suas avaliações. Desta forma, o quantitativo será
variável porque dependerá da participação dos professores regentes que
queiram oferecer esse tipo de atividade em sala de aula.
PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS DA PROPOSTA DE TRABALHO
•
•
•

Equipe de professores readaptados responsáveis que atuam na Sala de
Leitura/Biblioteca;
Professores regentes;
Demais profissionais que, conforme a necessidade ao longo do processo
possam colaborar na proposta de trabalho.
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DEMAIS ENVOLVIDOS
•
•
•

Alunos
Pais e/ou responsáveis
Direção

DETALHAMENTO DA ATIVIDADE
•
•

•
•
•
•
•

Leitura bimestral de livros literários e/ou paradidáticos que serão
trabalhados em sala de aula.
Na sala de leitura os alunos poderão utilizar o “cantinho da leitura” com o
propósito de ler livros, livretos, folhetos, ouvir música com fone de
ouvido, sob orientação do professor regente e professores atuantes na
biblioteca.
Trabalhar com alunos as bibliografias de escritores brasileiroestrangeiros.
Ilustrações de textos, poemas, confecção de murais temáticos etc.
Utilização da sala de leitura para pesquisa de trabalhos diversos.
Premiação para alunos que se destacarem com um maior número de
leitura de livros durante o semestre e/ou ano.
Comemoração do aniversário da Sala de Leitura/Biblioteca Monteiro
Lobato.

CRONOGRAMA
•

Durante todo o ano letivo de 2020.

AVALIAÇÃO
A comunidade escolar deverá está atenta as ações efetuados ao longo do
processo para assim, avaliar seus resultados quando estiverem juntos nas
reuniões pedagógicas. Poderão apresentar suas considerações, com o objetivo
de corrigir falhas e investir em novos caminhos dentro da proposta e/ou ainda
sugerir novos objetivos.
Para conhecer José Bento Monteiro Lobato
Esta ação pedagógica visa difundir a obra e carreira do escritor Monteiro
Lobato. Nossa sala de leitura homenageia esse grande escritor brasileiro
adotando seu nome artístico.
Aqui pretendemos que os alunos conheçam a história de vida de José
Bento Monteiro Lobato, sua trajetória como brasileiro defensor da nacionalidade,
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da cultura, literatura e imprensa brasileira. Sua mais célebre obra, O Sítio do
Pica-Pau Amarelo, é a mais conhecida no brasil e no mundo a fora, voltada para
o público infantil e ao mesmo tempo às crianças que moram dentro do ser adulto.
Os livros que Lobato escreveu para as crianças são repletos de personagens
dotados de grande inteligência, humor e peraltices. Características marcantes
do, próprio criador.
De forma análoga desejamos que a obra literária de Lobato possa
adentrar e somar-se aos projetos pedagógicos do CEF 03 de Sobradinho, que
serão desenvolvidos no decorrer no ano letivo. Ações pedagógicas serão
proposta de forma a contribuir no processo de desenvolvimento e aprendizagem
dos alunos, agregando literatura e conhecimento.
Descrição das ações pedagógicas
I.Caricaturas
Monteiro Lobato, de humor único e traços físicos marcantes, despertou
em vários artistas o desejo de retratá-lo de forma caricata. Suas impertinentes
sobrancelhas sempre destacadas em expressões faciais convidam quase sem
quererum retrato ainda mais diversos.
Esse tema será objeto de estudo nas aulas de artes visuais. O momento
político brasileiro contribui para ampliar divulgação da arte de caricaturar, o que
pode perfeitamente fazer parte do contexto em estudo.
Será proposto aos alunos produzirem retratos caricaturados de José
Bento Monteiro Lobato. Objetiva-se fazer uma exposição das caricaturas
produzidas, sendo possível também realizar um concurso artístico.
II. Releituras de personagens da obra Sítio do Picapau Amarelo
1- A proposta convida os alunos não ouvintes a imaginar os personagens a partir
das narrativas do autor. Em construção individual mediada pelos profissionais da
sala de recurso, propor:
A- produção de desenhos inéditos
B- confecção de esculturas
C- confecção de bonecos
D- produções textuais na língua de sinais
E- Os personagens produzidos pelos alunos surdos, receberão descrição
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própria em libras, exemplo: nome, características marcantes. A
composição final da obra poderá transformar-se em acervo de exposição.
2- Alunos em geral
A- Releituras de personagens com atualizações para a época em que
vivemos, utilizando técnicos como desenho artístico, confecção de
bonecos de papelão, bonecos de tecido e pinturas;
B- Caracterização, linguagem teatral.

III. Fábulas com adaptações de Monteiro Lobato
Os recontos de fabulas famosas, sob a narrativa de Lobato serão
apresentados nas aulas de português. Sob pretexto de estudos gramaticais e de
interpretação, questões como ética, nacionalidade, cidadania, direitos e politicas
poderão ser abordadas a partir dos textos.
IV. Texto biográfico
A Biografia de José Bento Monteiro Lobato além de fornecer dados
cronológicos do autor, aponta também momentos históricos do nosso país.
Lobato não se absteve da participação políticas e cidadã de seus tempos. Sem
jamais aceitar cargos na política, não deixou de influenciá-la. No entanto, sofreu
retaliações por suas opiniões firmes.
O texto biográfico assim, pode ser considerado instrumento de reflexão e
aprendizado.
V.

Destaque de outras obras para apreciação e sugestões pedagógicas

1- Conto: Negrinha
Ler, debater, contextualizar a narrativa do conto com questões abordadas:
preconceito austero, direito a infância, maus tratos, privilégios sociais. Refletir
com atualizações.
2- Memórias da Emília
A personagem Emília representa o empoderamento feminino, dispara verdades
inquestionáveis. Diversão e reflexão. Proporciona uma leitura prazerosa com
diversas vertentes para abordagem.
3- Os segredos da Canastra
Emília coleciona cacarecos que são bem significativos para ela, guarda tudo em
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seu bauzinho. Pequenas histórias e segredinhos, coisas que fizeram bem ou
mal, também temos os nossos. Boas risadas e conversas e o quanto valem as
palavras...
VI.

Oficinas de leitura

Nessa ação, propomos a utilização do espaço da biblioteca para o
desenvolvimento e aplicação de projetos literários a cargo dos professores
regentes, e parcerias convidadas. Haverá horários disponibilizados
exclusivamente para atividades como:
-sarais poéticos, musicais;
-leituras compartilhadas;
-exposições artísticas;
-apresentações teatrais.

VII.

Divulgação do acervo da Biblioteca

Recomendação de obras de autores brasileiros visando a leitura com prazer,
o aprendizado através da literatura de boa qualidade. As divulgações serão
realizadas nas coordenações coletivas e/ou compartilhadas nos veículos
tecnológicos disponíveis para professores, alunos e pais desta instituição de
ensino.
As professoras atuantes na sala de leitura Monteiro Lobato do Centro de
Ensino Fundamental 03 de Sobradinho, se comprometem com a proposta aqui
apresentada, sendo responsáveis pela elaboração, divulgação e apoio para sua
efetivação e desenvolvimento. Ressaltam também que não têm papel de
regência dado suas condições de profissionais readaptadas, assim para o mérito
desse intento, contamos com colaboração dos professores regentes e de toda
equipe pedagógica que acredita na valia do mesmo.

11.13 - Plano de Ação para a Educação Integral.
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PLANO DE AÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL
RESPONSÁVEL: Coordenador da Educação Integral Prof. Lenice aparecida
Gonçalo
APRESENTAÇÃO
O Centro de Ensino Fundamental 03, situado à Quadra 06 - Área Especial
02 de Sobradinho, Brasília - DF, foi inaugurado em 14 de novembro de 1972.
Atualmente, a escola é dirigida pelo professor Robson Salazar de Paiva.
Nesses mais de quarenta anos, a escola vem servindo à comunidade da
cidade com a oferta de um ensino digno que prima pela seriedade e
qualidade. A fim de elevar a esses padrões de excelência que a escola
passou a oferecer a Educação Integral para uma parcela significativa de seus
alunos, buscando tornar mais abrangente as atividades curriculares e
extracurriculares pressentes na formação dos alunos.
JUSTIFICATIVA
A Educação Integral objetiva promover mudanças por meio da
implantação de uma cultura transformadora das aprendizagens
sistematizadas. A ampliação do tempo de permanência do aluno na escola
deve ser acompanhada de atividades e/ou procedimentos que os envolvam
e os promovam de modo que possam se sentir capazes e conscientes dessa
proposta de ação de forma integrada.
Trata-se de ações estratégicas no que se refere aos eixos da
educação básica das séries finais do ensino fundamental coordenada por
professores da rede pública de ensino local, com o apoio de parceiros
voluntários da comunidade (jovens educadores voluntários, alunos bolsistas).
A Educação Integral envolve fatores essenciais para o
desenvolvimento dos alunos por meio de práticas e instrumentos que
facilitam o desenvolvimento afetivo e cognitivo. O trabalho menos conteudista
e mais diversificadamente prático possibilita atividades transdisciplinares. Por
sua vez, estas utilizam outros espaços que possibilitam o desenvolvimento
de valores educativos identificados nas diversas formas de expressões, como
reforço de matemática e português criativo, cultura digital, pré-robótica,
educação ambiental, dança música, teatro, horta, canto, xadrez,recreação
etc. Os subprojetos dessas atividades envolvem, portanto, não somente a
linguagem escrita, mas outras formas de comunicação e expressão.

OBJETIVO GERAL
Proporcionar aos alunos desenvolvimento amplo de seus saberes de
forma a impactar positivamente na sua aprendizagem escolar e na ampla e
diversificada formação cidadã.
ESPECÍFICOS
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Elevar o desempenho escolar nas áreas de matemática e língua
portuguesa;
Fomentar a pesquisa científica como elemento fundamental na
concretização ematerialização dos projetos propostos em nosso circuito de
aprendizagem;
Desenvolver habilidades que envolvam a linguagem relacionada à cultura
digitalea educação ambiental sustentável;
Despertar bons hábitos e atitudes em relação à correta alimentação e às
práticas de atividades físicas recreativas.
OPERACIONALIZAÇÃO
Público
Serão oferecidas 80 (oitenta) vagas para os alunos do turno matutino, 60
(sessenta) para o turno vespertino, de forma a contemplar alunos de todos os
anos finais do ensino fundamental. A forma de escolha será por adesão. Caso
haja mais inscritos do que vagas, haverá sorteio e lista de espera.
ESPAÇOS UTILIZADOS
Serão utilizadas as áreas verdes, módulos esportivos, horta, o Centro de
Pesquisas Guimarães Rosa, bosque, salas de aula, sala verde, pátioe auditório.
Eventualmente poderemos utilizar espaços externos cedidos ou com outras
instituições.
Os alunos terão o lanche escolar regular e o almoço reforçado por itens
da horta.
ATIVIDADES EXTERNAS
Haverá visitas dirigidas a feiras e exposições, bem como atividades nos
módulos esportivos.
PROJETOS
A execução dos projetos se dará a partir de planejamento, estruturação e
adequação de recursos pedagógicos, humanos, físicos e financeiros fornecidos
à escola conforme contexto da comunidade identificado pelo Conselho Escolar.
RECURSOS UTILIZADOS
Recursos Humanos
01 Coordenador professor
Atividades do turno matutino
01 ESV Matemática;
01 ESV Português;
01 ESV Cultura Digital;
01 ESV Educação Ambiental e Sustentabilidade;
01 ESV Recreação.
Atividades do turno vespertino
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01 ESV Matemática;
01 ESV Português.
Recursos Materiais
Os recursos materiais serão previstos para cada oficina, tendo em vista a
disponibilidades dos recursos financeiros.
CRONOGRAMA
As oficinas ocorrerão de fevereiro a dezembro de 2017/2018, durante o
calendário letivo.
ALIMENTAÇÃO
Desenvolveremos durante as atividades e nos momentos de refeições diárias
a prática da alimentação saudável.
REGISTRO DAS ATIVIDADES
As atividades serão registradas nos documentos oficiais, como os diários
de classe, mas também nos formulários relativos aos educadores sociais
voluntários. Além disso, serão divulgadas em blogs e redes sociais da internet.
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO
O projeto será regularmente acompanhado pela direção da escola,
durante as coordenações pedagógicas e pela coordenação pedagógica regional
por meio de reuniões e formulários específicos.

11.14Projeto da Orientação Educacional
11.14.1 “Construindo o Presente”
Apresentação:
A formação de sujeitos ativos e co-responsáveis pelo próprio processo de ensino
é um dos grandes desafios da escola e objetivo principal do projeto. As ações do
“Construindo o Presente” terão por base a interpretação da frase de Lewis Carroll
em Alice no País da Maravilhas:
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Objetivo geral:
Despertar o interesse para os assuntos relacionados a escola e trabalhar a
autonomia do estudante a fim de que possa torna-se participante ativo em seu
processo de ensino e aprendizagem através do conhecimento e reconhecimento
de suas fragilidades e potencialidades.
Objetivos específicos:
* acompanhar o estudante em sua trajetória escolar incentivando-o a superar
suas fragilidades;
* aumentar o envolvimento do estudante com o processo de aprendizagem;
* estabelecer metas, planos, projetos e sonhos;
* Construir coletivamente soluções para os principais problemas enfrentados em
sala: indisciplina, desinteresse, desrespeito, falta de empatia, entre outros.
Público alvo:
Toda a comunidade escolar do CEF 3;
Procedimentos (ocorrerão de forma distinta em cada ano):
6ºs anos:
* Construção do Projeto de vida (Onde estou? Aonde quero chegar? O que
preciso para chegar lá?);
* Levantamento do nível de alfabetização, interpretação e produção de texto dos
estudantes;
* Debates/ rodas de conversas sobre:
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- importância dos ciclos para aprendizagens;
- corpo e sexualidade;
- democracia e cidadania - através da escolha do representante de turma;
- importância e necessidade da disciplina.

7ºs anos
* Debates/ rodas de conversas sobre:
- importância dos ciclos para aprendizagens e retenção;
- democracia e cidadania - através da escolha do representante de turma;
- importância e necessidade da disciplina.
8ºs anos
* Debates/ rodas de conversas sobre:
- importância dos ciclos para aprendizagens;
- democracia e cidadania - através da escolha do representante de turma e
participação no Grêmio estudantil;
- importância e necessidade da disciplina - mediação de conflitos;
- empoderamento Feminino - Realize Meninas;
9ºs anos
* Construção do Projeto de vida (Onde estou? Aonde quero chegar? O que
preciso para chegar lá? Formatura e Ensino Médio: SESI, IFB, CEM 1; CEP
Saúde Planaltina);
* Debates/ rodas de conversa sobre:
- importância dos ciclos para aprendizagens e retenção;
- democracia e cidadania - através da escolha do representante de turma e
participação no Grêmio estudantil;
- importância e necessidade da disciplina - mediação de conflitos;
- empoderamento Feminino - Realize Meninas;
Recursos:
Espaço: pátio, sala de aula, auditório;
Tempos: aulas de PD ou cedidas pelos professores conselheiros; conselhos de
classe, reuniões de pais, professores e equipe pedagógica, momentos de
interação;
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Pessoal: Orientadoras educacionais; equipe diretiva e pedagógica; professores
regentes, pais e estudantes;
Recursos materiais: TV, computador, papel, cartolina, pincéis, lápis, cola, fita
adesiva, canetinhas, revistas e outros.
Cronograma e execução:
A atividade será realizada durante todo o ano letivo.
11.14.1 Projeto CEF 3 SEM BULLYING
Apresentação:
Aprende-se a ser cidadão desde a infância. Esse aprendizado vem do diálogo,
do conflito, do reconhecimento da existência de direitos e responsabilidades e,
na escola, da interação professor-aluno, aluno-aluno e aluno-comunidade
escolar. A interação se dá a partir da criação de diversos espaços de participação
coletiva e nesses deve haver respeito às especificidades de cada estudante,
independentemente da cor, raça, gênero, condição social. Assim, a escola deve
trabalhar para a superação de desrespeito, injustiças e preconceitos, rompendo
com a cultura do isolamento e auto-suficiência.
Conforme o Regimento Escolar, artigo 307, é dever do estudante: reconhecer
e respeitar o outro na sua dignidade como pessoa humana, considerando a
diversidade, sem distinção de raça/etnia, territorialidade, gênero,
sexualidade, convicção política, filosófica ou religiosa, e condições sociais,
físicas, intelectuais, sensoriais e comportamentais. (REGIMENTO
ESCOLAR)
Objetivo geral:
Fomentar, no Centro de Ensino Fundamental 3, a cultura da paz, o respeito
ao próximo e a si mesmo, a busca por empatia e a prática da inclusão, o
atendimento às normas, a corresponsabilidade e o protagonismo juvenil
buscando prevenir quaisquer ações discriminatórias, violentas ou
excludentes.
Objetivos específicos:
* Atuar de forma preventiva contra preconceitos de qualquer natureza
promovendo discussões/ rodas de conversa e escuta ativa contribuindo com
a construção de uma verdadeira sociedade e escola inclusiva;
* Trabalhar conceitos e incentivar os alunos à pesquisa, incluindo
identificação de formas de prática, consequências e prevenção do bullying e
cyberbullying;
* Responder questionário visando a criação do perfil escolar;
Público alvo:
Toda a comunidade escolar do CEF 3;
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Procedimentos:
* Assistir aos vídeos e realizar uma roda de debates ao final de cada um;
* Conhecer o Regimento interno e a Lei 13.185 (de Combate ao Bullyng);
* Responder questionário e montar gráfico com os resultados;
* Responder as perguntas da “caixinha de perguntas”;
* Ler notícias e comentar;
* Criar mural onde os estudantes possam expressar seus sentimentos;
* Analisar gráficos e pensar alternativas.
Recursos:
Espaço: pátio, sala de aula, auditório;
Tempos: aulas de PD ou cedidas pelos professores conselheiros; conselhos
de classe, reuniões de pais, professores e equipe pedagógica, momentos de
interação;
Pessoal: Orientadoras educacionais; equipe diretiva e pedagógica;
professores regentes, pais e estudantes;
Recursos materiais: TV, computador, papel, cartolina, pincéis, lápis, cola, fita
adesiva, canetinhas, revistas e outros.
Cronograma e execução:
A atividade será realizada durante todo o ano letivo.
As atividades usarão como base para os debates, o levantamento realizado
no ano de 2019 na comunidade escolar CEF 3 e abaixo reproduzidos.
1) Você já sofreu ou sofre bullying?

2) Quais os tipos de bullying mais praticados?
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3) O que leva o estudante a praticar o bullying?

4) Quais as consequências do bullying?
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5) Quais os ambientes com maior incidência?
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PLANO DE AÇÃO 2020/2021
PANDEMIA

PORTARIA Nº 120, DE 26 DE MAIO DE 2020
(Institui Comitês Central, Regional e Local para a implementação e
operacionalização do regresso dos estudantes às atividades educacionais
não presenciais e presenciais.)
Fundamentação Legal
De acordo com o Parágrafo único do artigo 9º da referida portaria. O Plano de
Ação da unidade disposto no inciso VI deverá conter:
I - Levantamentos de dados referentes aos estudantes e profissionais da
educação da unidade escolar:
a) Enquadramento no grupo de risco;
b) Se possuem acessibilidade às formas de atividades não presenciais;
c) Como os profissionais atuarão nas atividades não presenciais;
d) Como se dará o acolhimento de estudantes e profissionais;
e) Como planejam o retorno às aulas presenciais;
II - Outros dados pedagógicos relevantes para o regresso às atividades
educacionais no âmbito local;
III – Necessidades de aquisição de materiais e bens por meio de PDAF.
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Apresentação
O presente Plano de Ação visa atender às necessidades desta Unidade Escolar
com a nova realidade social diante da pandemia da coronavírus (Covid-19),
desde o atendimento, estrutura e uma nova forma de ação pedagógica,
assegurando o direito ao acesso ao ambiente escolar seja por meio remoto ou
por meio presencial.
Apresentamos um levantamento da realidade escolar, as fragilidades da
estrutura os impedimentos dos servidores no atendimento presencial.
Os caminhos nele apontados são resultados de reflexões sobre os problemas
detectados e visam orientar toda a ação pedagógica, administrativa, social e
financeira da escola.
A construção e o sucesso do presente Plano de Ação em substituição
temporária ao Projeto Político Pedagógico/PPP da escola dependem mesmo
diante desta situação da integração de todos os segmentos por ela
representados na discussão e elaboração de prioridades, estratégias e ações. É
fundamental organizar a escola como um espaço vivo, onde a cidadania possa
ser exercida a cada momento mesmo diante de uma crise como esta.
Mais uma vez somos chamados, professores, servidores, funcionários,
estudantes e pais e responsáveis nesta nova missão de garantir a segurança e
vida de todos neste processo histórico de luta pela preservação da vida e pela
necessidade em manter o atendimento do processo de ensino aprendizagem a
toda comunidade escolar. Está claro que, na oportunidade da possibilidade de
retorno às atividades escolares presenciais, essas deverão estar repletas de
cautelas e cuidados sanitários, mas também atentas aos aspectos pedagógicos.
Apresenta-nos também, a possibilidade da continuidade das atividades não
presenciais em conjunto com possíveis atividades presenciais, de forma a
ampliar ou complementar a perspectiva de aprendizado e a corrigir ou mitigar as
dificuldades de acesso à aprendizagem não presencial.
Juntos somos mais fortes!!!
A direção
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Docentes em regência:
Atividades a serem desenvolvidas:
Planejamento, organização e produção dos materiais pedagógicos, das aulas remotas, dos
plantões de dúvidas e das atividades impressas.
Encaminhar para a mecanografia (em formato PDF) as atividades para serem impressas.
Inserção das atividades na plataforma.
Encaminhar para à coordenação as dificuldades encontradas acerca do uso da plataforma;
Encaminhar para a EEAA as dificuldades de aprendizagens dos estudantes identificadas
na plataforma;
Identificar e levar a gestão os nomes dos estudantes que não acessaram a plataforma e ao
SOE os que não estão realizando as atividades.
Realizar cursos oferecidos pela EAPE (sugeridos por circulares) e pela equipe gestora
para aprimorar o conhecimento de novas tecnologias usadas para o ensino remoto.
Realizar estudo dos documentos (leis, portarias e circulares) da SEEDF, que dizem
respeito a nova forma de trabalho.
Participar de reuniões convocadas pelo comitê local, pela equipe gestora, pela equipe de
coordenação ou pelo SEAA.
Participar de LIVES e reuniões de formação realizadas pela SEEDF, desde que
convocado via circular.
Participar da coordenação coletiva semanal e por área.
Fazer relatórios semanais das atividades desenvolvidas em tele trabalho, de acordo com
a portaria nº133, de 03 de junho de 2020, e encaminhar para a coordenação (em PDF).
Fazer registros diários das atividade desenvolvidas em tele trabalho no IEDUCAR, de
acordo com as orientações da secretaria da UE.
Elaborar as adequações curriculares das atividades destinadas aos estudantes laudados e
enviar para a sala de recursos.
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Mecanografia:
Atividades a serem desenvolvidas:
Receber no email, imprimir, grampear e separar em pastas as atividades para entregar aos
responsáveis dos estudantes sem acesso a plataforma.(em até 48h).
Comunicar à coordenação e/ou gestão sobre algum problema acerca das atividades.
Entrega de atividades de 15 em 15 dias aos responsáveis / alunos para realizarem as
atividades, para os alunos que não tem acesso a plataforma;
Professores readaptados:
Atividades a serem desenvolvidas:
Montar e entregar as pastas com materiais pedagógicos às famílias.
Informar à coordenação e/ou gestão quando as famílias deixarem de buscar as pastas;
Atuar como apoio aos coordenadores nas atividades a serem desenvolvidas
pela coordenação.
Realizar cursos oferecidos pela EAPE (sugeridos por circulares) e pela equipe gestora
para aprimorar o conhecimento de novas tecnologias usadas para o ensino remoto.
Realizar estudo dos documentos (leis, portarias e circulares) da SEEDF, que dizem
respeito a nova forma de trabalho.
Participar de reuniões convocadas pelo comitê local, pela equipe gestora e pela equipe de
coordenação.
Participar de LIVES e reuniões de formação realizadas pela SEEDF, desde que
convocado via circular.
Participar da coordenação coletiva semanal e por área.
Fazer relatórios semanais das atividades desenvolvidas em teletrabalho, de acordo com a
portaria nº133, de 03 de junho de 2020, e encaminhar para a coordenação (em PDF).
Tabular dados relativos a questionários e pesquisas realizadas por esta UE.
Formas de atuação nas atividades não presenciais:
Alguns servidores atuarão de forma virtual, utilizando computadores e telefones pessoais.
A escola disponibilizará os computadores e acesso à internet para os servidores que
necessitarem esporadicamente atuar de maneira presencial (para montar e entregar
materiais impressos e livros às famílias, por exemplo).
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Observação: Somente servidores que não se enquadrem no grupo de risco ou façam
acompanhamento de familiares que estejam nesse grupo, atuarão presencialmente.
ACOLHIMENTO
“Informar a comunidade escolar sobre os riscos à saúde apresentados pela COVID-19
é tão importante quanto outras medidas de proteção. Informações precisas e confiáveis
permitem que pessoas tomem decisões conscientes e adotem comportamentos positivos
para proteger a si e seus entes queridos de doenças como a causada pelo novo
coronavírus. Informações baseadas em evidências são a melhor vacina contra os boatos
e a desinformação”.
Formas de acolhimento de estudantes e profissionais da educação:
1. Grupos de Whatsaap – através do celular institucional (61) 99209.1522,
foram criados grupos de contato com os pais e os responsáveis pelos
estudante matriculados nesta unidade de ensino, por grupo, por anos com
a presença dos coordenadores pedagógicos, Orientação Educaional e
Pedagoga;
2. Aplicativo Acadêmico Total Pais e Filhos – dispositivo criado há 03 (três)
anos por iniciativa desta unidade escolar com aprovação do Conselho
Escolar e referendada pela comunidade escolar com o objetivo de
acompanhar o processo educativo e o acesso às informações dos
estudantes , envio de comunicados e relatórios de aproveitamento
(boletins), e etc.
3. Redes Sociais: Estamos no Instagram (@cef03sobradinho), Facebook (
CEF 03 de Sobradinho) e Youtube . As possibilidades de comunicação
foram diversificadas com o objetivo de atender e cobrir todas as
possibilidades de contato durante o período de afastamento. A
comunicação entre a unidade escolar e a comunidade não foi
interrompida neste período de quarentena.
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O retorno das atividades em nossa instituição de ensino será marcado pelo envio
de vídeo institucional para pais, professores e estudantes nos grupos de
whatsapp e envio de dicas para estudo na plataforma, por parte da orientação.
Sugestão de realização de reunião via meet entre os professores e os alunos e
envio de mensagens de boas vindas. Realização de LIVE com a direção e
professores convidados.

Planejamento de retorno às Aulas presencias
Nesta dimensão do plano, os protocolos precisam ser claros, que haja um
conjunto de ações que estabeleça o controle e evite a contaminação da
comunidade escolar, construindo, dessa forma, um ambiente escolar saudável
do ponto de vista sanitário, pedagógico e psicológico. Isso se faz necessário
porque a sociedade tem enfrentado um contexto de muitas dores e sofrimentos
pelas inúmeras famílias atingidas pela pandemia da Covid-19.
Problemas econômicos, perdas de entes queridos, aumento da ansiedade
e da depressão, déficit de atenção e outros têm revelado uma nova e triste
realidade enfrentada por todos(as). Afinal, estamos falando de um ano e meio
em casa sem relacionamentos e estudos presenciais. É salutar lembrar que esse
possível retorno não representa um simples retorno das férias, pelo contrário,
será um retorno diante de uma das piores tragédias que a humanidade já
enfrentou uma tragédia pandêmica que mata cerca de 2.500 pessoas por dia,
que anuncia a perspectiva de uma terceira onda, com o surgimento de novas
cepas.
Além disso, lembremos que o Brasil não vacinou nem 50% da
comunidade escolar para garantir um retorno presencial em condições de
segurança com as duas doses. O contexto requer dobrar todos os cuidados com
toda a comunidade escolar, mas, também, com toda população. Sendo assim,
levantamos para o debate as seguintes dimensões para o Plano de Retorno às
atividades presenciais no nosso ambiente escolar:
Manter a IE em plenas condições de retomar as atividades presenciais
assim que esse período da quarentena acabar.
Responder às demandas que possam ser solucionadas com os servidores
em cargo comissionados.
Realizar ações que mantenham atualizadas as prestações de contas e
arquivos da IE.
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Atendimento aos pais ou responsáveis na forma presencial nos casos
especiais que pelo modo remoto não for possível;
Atendimento em turmas reduzidas alternadas com o atendimento via
plataforma semanalmente;
Necessidades de aquisição de materiais e bens por meio do PDAF:
· Impressoras, duplicadores, computadores e suprimentos para manter esses
equipamentos. (adquiridos)
· Papel para a reprodução de material.
· Aparelhos de higienização das mãos, vestimentas e calçados dos
frequentadores da IE. · EPIs para os servidores que executarão atendimento
presencial.
· Aquisição de planos de Internet e manutenção no sistema de repetição de sinal
de internet na IE.
DETALHAMENTO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM
DESEMPENHADAS POR ESTE COMITÊ ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O
ARTIGO 9º DA PORTARIA Nº 120/2020.
Este Comitê Local apresenta o Plano de Ação ao Comitê Regional e à
comunidade escolar, em conformidade com o inciso VI do art. 9º da Portaria nº
120/2020.
Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho
Ano da Pandemia COVID-19
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