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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
A oferta de uma educação de qualidade é motivo de preocupação para aqueles que
resistem à ideia de que a escola seja um espaço de reprodução social. Por isso, desde o início
da pandemia, o CEF 04 de Sobradinho, esteve atento às situações adversas provocada por
essa crise epidemiológica que modificou a rotina do Brasil e no mundo. Sensível aos
acontecimentos, nossa escola se dedica incansavelmente a atender as demandas dos alunos,
pais e servidores. Mais que nunca, vivenciamos um momento de conexão e interdependência.
Nesta perspectiva, permanece a ideia de que é preciso nos adaptarmos sempre às
necessidades para sermos capazes de atingir as metas de qualidade que tanto almejamos.
Uma escola de qualidade deve ser acessível, prazerosa, humana e crítica e, mesmo no
ensino remoto, deve favorecer a participação efetiva de todos os segmentos, além de incentivar
a conscientização e o envolvimento dos cidadãos para com a construção da sociedade que
desejamos.
A escola transformadora necessita considerar a atuação do educando na sociedade
globalizada, buscando capacitá-lo com informações e habilidades que favoreçam o
desenvolvimento de seu senso crítico, de sua autonomia intelectual, de sua capacidade de
reflexão e ação, aumentando sua chance de progredir como pessoa e como cidadão, e assim
resguardar o meio em que vive.
O presente documento foi elaborado a partir de discussões, estratégias e tomada de
decisões coletiva, via teleconferência, e união de forças pela construção de um espaço escolar
voltado para a formação integral de nossos alunos. Nele, estão contidas as bases teóricofilosóficas nas quais baseamos a nossa prática pedagógica e administrativa, bem como os
projetos com os quais pretendemos atingir nossos objetivos e metas constantes no Plano de
Trabalho da Gestão Democrática e estará sujeito a constante revisão e atualização por parte da
comunidade escolar, uma vez que é fruto do trabalho coletivo.
Nosso plano de ação é pautado não só no desenvolvimento cognitivo, mas no social, além
de reforçar o protagonismo estudantil nas diversas estratégias de ensino aprendizagem. A
viabilização de recursos atrativos e facilitadores sugere o aumento do interesse dos alunos
possibilitando a efetiva aprendizagem.
Nas coordenações os professores compartilham conteúdos que estão sendo trabalhados.
Estes são analisados pelos coordenadores, que atuam por disciplina, a fim de corroborar na
construção de um material com padrão de qualidade. Há, também, discussão sobre meios
coletivos para realizar a recuperação processual nos anos finais. Os eixos transversais são
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trabalhados, principalmente, nas aulas de Parte Diversificada com leitura e interpretação de texto
e raciocínio lógico.


LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: apoio pedagógico ao professor às ferramentas

necessárias para o pleno desenvolvimento do ensino em ambiente tecnológico a fim de
que o aluno possa buscar, com eficiência, conhecimentos em plataformas de educação
virtual.


FEIRA DE CIÊNCIAS: momento em que nossos alunos expõem trabalhos,

experiências e criações desenvolvidos por videoconferência.


EJA: Valorização do aluno da EJA com socialização, atendimento diferenciado de

apoio aos recursos tecnológicos, bem como fornecimento de material impresso.


PROJETO INTERVENTIVO - Em busca do aprender: para redução das evasões e

possíveis retenções, retomada da autoconfiança e desenvolvimento das aprendizagens.
 PROJETO LEITURA E ESCRITA – ANOS INICIAIS - O projeto visa utilizar da leitura
compartilhada para despertar e melhorar a qualidade de leitura, crítica e escrita dos
estudantes por meio de ações específicas diferenciadas, lúdicas e prazerosas que
favoreçam suprir necessidades educacionais apresentadas pelos alunos que vem
interferindo no desenvolvimento pleno das suas habilidades de leituras e escrita.
(Projeto adaptado ao ensino remoto)
 PDI – RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO – ANOS FINAIS – Objetiva-se com este
projeto, que é conduzido por professor de matemática exclusivo, o desenvolvimento
das habilidades e competências matemáticas por meio de atividades diversificadas e
diferenciadas de geometria e raciocínio lógico. (Projeto adaptado ao ensino remoto)
 PDII - OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO- Oficinas de criação:
construindo habilidades do eu-escritor- ANOS FINAIS- O objetivo do projeto é construir
habilidades e competências linguísticas com professor, exclusivo, de Língua
Portuguesa para o efetivo estudo da língua padrão, desenvolvimento de oficinas de
ortografia, caligrafia, leitura, produção textual. (Projeto adaptado ao ensino remoto)
 PDIII - OFICINA DE INTERPRETAÇÃO TEXTUAL - Oficinas de criação: construindo
habilidades do eu-escritor – ANOS FINAIS- O objetivo do projeto é construir
habilidades e competências linguísticas com professor, exclusivo, de Língua
Portuguesa para o efetivo estudo da língua padrão, reconhecimento e desenvolvimento
dos diversos gêneros textuais e prática da interpretação em diversos descritores.
(Projeto adaptado ao ensino remoto)
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PROJETO DE LEITURA – Leitor Mirim: Leitura semanal. Anos Iniciais. Alunos leem

para professora e recebem as intervenções necessárias em tempo real, via
videoconferência, a fim de aprimorar a leitura e o despertar para os diversos tipos de
textos.


PROJETO INTERVENÇÃO - Aulas de alfabetização e letramento para alunos dos

anos iniciais/ finais com dificuldade de aprendizagem em atendimentos individualizados
via videochamada.


Circuito de palestras realizadas pelo SOE e SEAA a fim de promover o aumento da

autoestima e acolher a comunidade escolar nos difíceis tempos de pandemia.


PROJETO APRENDER BRINCANDO – Sala de recursos generalista: Processo de

ensino aprendizagem com jogos online e material diferenciado.


Projetos voltados para o combate ao preconceito e discriminação: Semana dos

ANEE’s (alunos com necessidades educacionais especiais) e aulas com temas geradores
da consciência negra, dentre outros temas transversais.


Atividades que promovem a preservação do meio ambiente.



Atividades que promovem a saúde mental. PROJETO ESCUTA SENSÍVEL –

SEAA/SOE, promovem debates construtivos e possíveis soluções para questões do “email do desabafo”, antiga “caixa do desabafo” dos tempos de ensino presencial.


Atendimento em Sala de Recursos, em contra turno das videoaulas, para alunos com
necessidades educacionais especiais, que estão inseridos em turmas regulares, e
adaptação das avaliações de acordo com suas necessidades individuais.

Nossa escola funciona como ponto de referência para os moradores das quadras 13, 14,
15, 16, 17, 18, além da Comunidade de Nova Colina e assentamentos. A comunidade é
participativa.
A instituição possui um espaço físico que poderia atender perfeitamente à nossa clientela
no ensino presencial.
Para o retorno à normalidade, percebe-se a falta de espaços necessários para um melhor
desenvolvimento. Podemos citar, prioritariamente: auditório, reforma do piso da quadra de
esporte descoberta, fixação de tabelas de basquete novas, depósitos, tapetes sanitizantes na
entrada da escola e nas portas das salas, dispenser de álcool em gel por toda a escola, entre
outros.
Em relação às instalações e espaços existentes é importante ressaltar que reformas
foram feitas melhorando o aspecto físico da instituição educacional. No entanto necessitamos de
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melhorias estruturais na parte hidráulica, elétrica, na ampliação da cantina e construção de um
depósito de alimentos maior, além de um depósito para bens patrimoniais. Necessitamos de
ampliação dos espaços destinados à biblioteca e mobiliário, pois o existente não é suficiente para
o atendimento adequado de nossos alunos. Estamos em processo de constante melhoria. Além
da cobertura da quadra em 2012, troca dos forros das salas de aula, toldo no bloco “A” para evitar
o sol no período da tarde e criação de uma praça para recreação, também foi feita reforma na
sala dos professores, secretaria e coordenação, reforma na pavimentação interna, instalação de
lavatórios na entrada da escola para higienização antes do ingresso dos alunos às salas de aula,
reforma das quadras poliesportivas, reforma dos banheiros, ampliação do estacionamento,
instalação de ar condicionado nas salas de aula, reforma do refeitório e aquisição de mobiliário
novo. Ainda assim, reconhecemos que precisamos adequar mais o nosso espaço para melhor
atendermos nossa clientela.

2. HISTÓRICIDADE E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
2.1. HISTÓRICO
Nossa escola começou a ser construída em 1972 e foi inaugurada em 15 de março de
1973. Ao longo de sua história, sua comunidade foi testemunha de eventos que marcaram o País
e o Distrito Federal. Foi inaugurada em pleno período da ditadura militar, passando pelo processo
de redemocratização do País iniciado em 1985. A escola sempre foi um espaço de discussões e
debates dos fatos que marcaram mais de quatro décadas da fundação, analisando-os dentro de
nosso contexto e buscando suas consequências no dia a dia de alunos e funcionários.
A instituição participou de vários concursos, feiras e campeonatos esportivos que
resultaram em destaque, medalhas e menções honrosas.
Hoje a escola tem como diretor O’Zelb de Freitas Cardoso e vice-diretora Taianna
Almeida Carrijo. Conta com uma equipe competente, preparada e envolvida com o processo
educacional. É composta por cinco blocos, uma cantina, refeitório, duas quadras, sendo uma
delas coberta, biblioteca e guarita.
A instituição atende Ensino Fundamental, do 4º ao 9º ano e EJA segundo segmento,
totalizando 1.330 alunos, oriundos de escolas vizinhas (Escola Classe 04, Escola Classe 11) e de
comunidades próximas (Escola Classe 16, Escola Classe Córrego do Arrozal, Escola Classe
Brochado da Rocha) e dos moradores da comunidade local.
No que diz respeito à gestão escolar, podemos afirmar que deixou de ser burocrática e
passou a ser participativa. Entende-se que, mais do que nunca, a gestão precisa ser democrática
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e atender todas as questões escolares, principalmente as pedagógicas, e não só ocupara função
de administrador financeiro da instituição. O perfil de gestão do CEF 04 de Sobradinho é liderar
de forma a acolher a equipe de professores e oferecer os instrumentos necessários para que
cada um possa desenvolver o melhor em prol da aprendizagem dos estudantes.

DIRETORES DO CEF 04 DE SOBRADINHO/

DATA

ROSA MARTA DE MAGALHÃES

15/03/73

JULIA NUNES STACCIORINI

14/03/77

MARIA RIVAIR FERNANDES VAL FRANCO

29/10/79

CINARA CARNEIRO DE LIMA

27/06/80

BERENICE FERNANDES DE MELO

14/05/81

DELMA VENTURA SEIXAS GONÇALVES

06/08/85

MARIA DA GLÓRIA BORGES FARIAS

31/12/85

ROBERTO VIEIRA ALVES DA SILVA

20/01/86

MARIA DA CONSOLAÇÃO GONTIJO PASSOS

18/10/93

MARIA ADÉLIA QUEIROZ DE ALMEIDA

19/10/94

WAGNER MACÁRIO DE CARVALHO

19/01/95

CESARINA FERNANDES ALCÂNTARA

01/02/01

FERNADA CRISTINA S. B. BANDEIRA

13/02/03

RONALDO LOPES BEZERRA

10/02/08

O’ZELB FREITAS CARDOSO

16/01/12

Tabela 1: diretores do CEF 04 de Sobradinho.

2.2. Identificação da Unidade Escolar
O Centro de Ensino Fundamental 04 de Sobradinho acolhe alunos da Educação Básica,
anos iniciais e finais. No ano de 2021, matriculou aproximadamente mil trezentos e trinta (1.330)
estudantes, distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno. Desse total, cento e quatro
(104) são alunos com necessidades educacionais especiais, matriculados em salas regulares.
A escola conta também com duas salas de recursos: uma para alunos com baixa visão
e deficiência visual, da qual somos polo em Sobradinho, e outra generalista, que realiza
atendimentos principalmente para deficientes intelectuais.
O Laboratório de Informática, em tempos de aulas presenciais, atende aos alunos
acolhidos nas Salas de Recursos, aos alunos da Educação Integral e dá suporte aos professores
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no que se refere à realização de pesquisas para e/ou com alunos, ampliação de fonte para
estudantes com baixa visão, digitação de atividades e avaliações, digitalização e adaptações de
atividades.
Com relação ao número de funcionários da escola, os seguintes dados são referentes ao
primeiro semestre do ano letivo de 2021:
 Professores/as efetivos/as: 66
 Professores/as de Contrato Temporário: 27
 Servidores/as da Carreira Assistência: 13
 Profissionais terceirizados da área de limpeza (Empresa Juiz de Fora): 16
 Profissionais terceirizados/as da área de segurança (Empresa Global): 04
 Profissionais terceirizados responsáveis pela merenda (Empresa G&E Eventos): 05
 Educadores Social Voluntários: 16
2.3. Organização Administrativa
ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO E ESPAÇOS PEDAGÓGICOS - 2021
Ensino Regular
 Matutino: 6º, 7º, 8º e 9º ano.
 Vespertino: 4, 5º, 6º e 7º ano.
Biblioteca
 Possui grande acervo de literatura infantil, infantojuvenil e adulta.
 Os profissionais atendem os alunos para empréstimo/devolução de
livros e na realização de trabalhos de pesquisa e literatura, em tempo
de ensino presencial. No ensino remoto, presta auxílio somente aos
professores.
 O acervo da biblioteca do CEF 04 é catalogado por meio de sistema
digital.
Quadra de Esporte
 A escola possui duas, sendo que apenas uma está coberta.

Sala de Recursos
 Generalista
 Deficiência Visual/Baixa Visão
SOE/EEAA
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 É prestado acompanhamento pedagógico, suporte psicológico e
social.

2.4. Fonte de Recursos Financeiros
Os recursos financeiros do Centro de Ensino Fundamental 04 de Sobradinho são
provenientes das seguintes fontes:
 PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola (verba oriunda do FNDE – Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação);
 PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (verba
oriunda de recursos financeiros do Governo do Distrito Federal);
 APM – Associação de Pais e Mestres (verba oriunda de doações da Comunidade
Escolar);
 PDDE Mais Educação (verba oriunda do FNDE – Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação)

2.5. Informações Adicionais da Unidade Escolar
2.5.1. Dados da mantenedora
Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federa
CNPJ 00.394.676/0001-07
Endereço: Edifício Sede II - 607 Norte – Brasília/DF
Telefone: (61) 3901-2335

2.5.2. Dados da Unidade Escolar
Nome: Centro de Ensino Fundamental 04 de Sobradinho
Localização: Zona Urbana
Endereço: Quadra 15 Área Especial nº 02 – Sobradinho/DF
CEP: 73.045-150
Telefone: 61 3901-4109 / 3901-3784
E-mail: cef04adm@gmail.com
Data de fundação: 15 de Março de 1973.
Turnos de Funcionamento: matutino, vespertino e noturno.
Modalidades de Ensino: Ensino Especial, Ensino Fundamental 4º e 5º anos (anos iniciais),
6º, 7º, 8º e 9º anos (anos finais) e EJA (2º segmento).
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
Nossa escola foi construída em 1972 e inaugurada em 15 de março de 1973. Atende as
modalidades de Ensino Fundamental – anos iniciais e finais; Ensino Especial e Educação de
Jovens e Adultos.
A escola é inclusiva e funciona em três turnos (matutino, vespertino e noturno) em tempos
de educação presencial. Portanto, no atual cenário de pandemia, dada a impossibilidade de
realizar encontros presenciais entre professores e alunos, devido às medidas de isolamento
social, nossa equipe e alunos tiveram de se adaptar à nova realidade no processo de ensino
aprendizagem para o formato remoto, a fim de reduzir os impactos negativos no processo de
aprendizagem. Com as aulas suspensas, toda comunidade escolar teve de passar do ensino
presencial ao ensino à distância sem tempo de preparação, o que torna ainda maior o desafio do
ensinar. A SEDF ofereceu breve formação no uso das ferramentas Google para que as unidades
escolares criassem as salas de aula virtuais de modo que os alunos fossem inseridos. A mudança
foi extremamente complexa, pois, além de ter sido repentina, não havia recursos necessários ao
seu pleno desenvolvimento.
Na prática, a plataforma é alimentada pelos docentes com atividades e conteúdos
explicativos, a maioria dos professores ministra aulas, sejam elas ao vivo ou gravadas, por meio
de videoconferência ou recurso similar. A carga horária é a mesma das aulas presenciais,
mantendo a frequência. Os educadores e estudantes têm enfrentado grandes desafios com as
aulas remotas, afinal, as mudanças foram abruptas. Adaptar toda a dinâmica da sala de aula
presencial para os ambientes virtuais demanda investimento de tempo e em tecnologia.
Diante da necessidade de uma educação remota, nossa equipe estudou sobre o uso das
ferramentas tecnológicas num curto espaço de tempo. Foram vistos tutoriais na internet e pedido
suporte externo na tentativa de superar a falta ou pouco conhecimento com relação às novas
tecnologias ou mesmo para inovar de forma off-line e remota. Todo dia é um desafio no ensino
remoto, quando partimos do princípio de que este formato nunca existiu na rede pública de
ensino.
Por se uma escola que atende comunidade carente, como as de assentamento, nem
todos os alunos têm acesso às aulas online por razões obvias. Para estes casos, a escola
fornece material impresso para que os alunos possam acompanhar o ano letivo, ainda que de
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maneira precária. Este material é devolvido pelos alunos em data previamente estabelecida e
corrigido pelos professores após passar por rigoroso processo de quarentena, na intenção de
diminuir os riscos de contágio do Coronavírus mediante contato.
Por ser uma escola que atende quatro modalidades de ensino, o uso de papel e toner é
muito grande, bem como a utilização do maquinário da gráfica, resultando em constantes
manutenções.
No atual contexto, diante da necessidade da educação à distância e todos os percalços já
relatados, podemos perceber a dificuldade de interação dos alunos, do manejo à plataforma e
limitação de recursos tecnológicos básicos, como internet. Infelizmente torna-se inevitável o
aumento da evasão escolar.
No contexto relatado acima, a busca ativa entra no cenário atual pandêmico como uma
“ferramenta” extremamente necessária no panorama escolar. Apesar de já fazer parte dos
processos de tentativa de acabar com a evasão, hoje ela tem um papel primordial de resgate
social. Diante dessa conscientização, a busca ativa teve início como um suporte ao aluno como:
repasse de informações importantes, disponibilização de telefones e redes socias da escola e do
SOE, atendimentos via aplicativo de mensagens Whatzapp e o fortalecimento do vínculo
escola/aluno/família. Os casos dos alunos não contatados e que não estavam acompanhando
nem a plataforma nem o material impresso, foram repassados para o Conselho Tutelar e
comunicado a CRE/Sobradinho para serem incluídos na busca ativa através do programa dos
motoboys que entregaram bilhetes para o comparecimento do responsável à escola. Apesar de
todos os esforços ainda temos alunos evadidos que aguardamos o retorno na modalidade
presencial. O foco será possibilitar a esse aluno, que se “perdeu” ao longo do processo, um
retorno acompanhado de suporte emocional e escolar, principalmente do SOE/EEAA.
Igualmente desafiador se encontram os processos avaliativos no ensino remoto. Os
desafios foram vencidos com a cooperação de todos. Em um primeiro momento ocorreu a
adaptação às novas ferramentas e individualmente a avaliação ocorria em um novo contexto.
Sem dúvida o diálogo e o empenho de todos facilitaram para que as reuniões coletivas ou por
áreas e os Conselhos de Classe tivessem uma abordagem humanista, sem perder o critério justo
e avaliativo. Desse modo, a interação e a comunicação se tornaram facilitadores para a
avaliação. O formato das atas dos Conselhos de Classe já traz informações individualizadas,
relatadas por cada professor da turma que promovem, através das observações sobre os alunos
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e o perfil da turma, a busca ativa direcionada e o planejamento das atividades pedagógicas como,
por exemplo, as oficinas por turmas (via meet) realizadas pela EEAA.
3.1. Metodologia de Ensino
As aulas remotas realizadas no contexto do coronavírus são atividades de ensino
mediadas pela tecnologia, mas que se orientam pelos princípios da educação presencial e
oferecem a continuidade da escolarização por meio de recursos tecnológicos, só que à distância.
Normalmente, as atividades são encaminhadas às turmas pelos professores de cada matéria, na
grade horária preestabelecida e informada aos alunos, no caso da plataforma digital.
O material impresso é disponibilizado para retirada quinzenalmente com o mesmo prazo
para devolução, de modo que, o aluno (ou seu responsável) devolve as atividades respondidas,
para futura correção feita pelos professores, e já retira o novo material para ser respondido em
casa.
A implementação das aulas remotas foi necessária para dar continuidade ao ano letivo
em meio às restrições impostas pela pandemia da COVID-19 e, para que aconteça de maneira
eficiente, o planejamento pedagógico é feito semanalmente, em planejamento coletivo e com
acompanhamento de um coordenador a cada duas áreas de ensino.
O material elaborado em conjunto, é revisado pelo coordenador e é verificado se está na
formatação padrão, então, é devolvido para que o professor poste nas suas turmas da classe
virtual.
Além disso, em vista de melhorar a capacidade pedagógica e tornar nossa escola uma
entidade de sociedade democrática em constante ascensão, foi aplicada a avaliação diagnóstica
tanto na plataforma virtual, como no material impresso. O objetivo maior é fazer da nossa
metodologia, uma educação emancipadora e voltada para o protagonismo das crianças. Portanto,
foram descritos dados bastante específicos nos quais cada disciplina elaborou as questões,
coletivamente com seus pares, pautadas em descritores, na perspectiva de biênio, a fim de que
os resultados fossem objetivos e claros e o plano de ação imediato, de modo a sanar as
fragilidades apresentadas.
Seguem, portanto, os dados da avaliação diagnóstica realizada no início do ano letivo de
2021:
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⏵

Cada gráfico mostra a porcentagem de acertos em cadaturma, por
descritor.

⏵

Dessa forma, atente-se à legenda e às informações abaixo de cada gráfico;
elas darão mais suporte para suas possíveis intervenções.

⏵

Os descritores aparecem em ordem no gráfico, então, se a corte confundir,
observe a posição da barra e sua respectiva posição na legenda.

1,20%

1,00%

D1
D2

0,80%
D3
D4
0,60%
D5
D6
0,40%
D7

D8

0,20%

D9

0,00%

D10
6A

Descritores

Habilidade/Competência

Questões

D1

Localizar informação explícita em textos.

1

D2

Reconhecer o tema ou assunto de um texto lido

2

D3

Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos
verbais e não verbais

3

D4

Distinguir fato de opinião relativa a este fato

4

D5

Identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros

5

D6

Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o
conflito gerador

6

D7

Reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas marcadas
por conjunções, advérbios etc

7

D8

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de
palavras, frases ou expressões.

8

D9

Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação
e de outras notações

9

D10

Identificar os níveis de linguagem e/ou as marcas linguísticas
que evidenciam locutor e/ou interlocutor

10

6B

6C

6D

6E

6F

6G

6H

1,20%

D1

1,00%

D2

0,80%

D3
D4

0,60%

D5
D6

0,40%
D7
D8
0,20%
D9

D10

0,00%
7A

7B

7C

7D

7E

7F

7G

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:7A- 25 7B20 7C-19 7D-21 7E- 12 7F-9
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Português – 7º ano
1,00%

Descritores

Habilidade/Competência

Questões

D1

Localizar informação explícita em textos

1

D2

Reconhecer o tema ou assunto de um texto lido

2

D3
D4

Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos
verbais e não verbais.

3

Distinguir fato de opinião relativa a este fato. --

4

D1
0,90%
D2
0,80%
D3
0,70%
D4
0,60%
D5
0,50%

D5

Identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros.---

5

D6

Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o
conflito gerador.

6

Reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas marcadas
por conjunções, advérbios etc.

7

D8

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de
palavras, frases ou expressões

8

D9

Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação
e de outras notações.

9

D10

Identificar os níveis de linguagem e/ou as marcas linguísticas
que evidenciam locutor e/ou interlocutor.

10

D7

Descritores

D7
0,30%
D8
0,20%
D9

0,10%

D10

0,00%
8A

Questões

1,00%

Localizar informação explícita em textos.

1

0,90%

D2

Reconhecer o tema ou assunto de um texto lido.

2

0,80%

D3

Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos
verbais e não verbais.

3

0,70%

D4

Distinguir fato de opinião relativa a este fato.

4

0,60%

D5

Identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros.

5

0,50%

D6

Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o
conflito gerador.

6

0,40%

D7

Reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas marcadas
por conjunções, advérbios etc.

7

0,30%

D8

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de
palavras, frases ou expressões.

8

D9

Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação
e de outras notações.

9

Identificar os níveis de linguagem e/ou as marcas linguísticas
que evidenciam locutor e/ou interlocutor.

10

Descritores

Habilidade/Competência

8B

8C

8D

8E

8F

8G

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação: 8A- 19 8B12 8C- 15 8D-15 8E-12 8F-13 8G- 20

D1

10

Habilidade/Competência

D6

0,40%

D4
D15
D1
D9

D18
D11
D17
D2

0,20%

D152

0,10%

D153
0,00%
9A

9B

9C

9D

9E

9F

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:9A- 25 9B19 9C-19 9D- 21 9E- 12 9F- 9

Questões

D4

Inferir uma informação implícita em um texto.

1

D17

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no
texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.

2

D1

Localizar informações explícitas em um texto

3

D49

Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

4

D18

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma
determinada palavra ou expressão

5

D11

Estabelecer relação causa/consequência entre partes e
elementos do texto

6

D17

Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação
e de outras notações.

7

D2

Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando
repetições ou substituições que contribuem para a
continuidade de um texto.

8

D15

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto,
marcadas por conjunções, advérbios etc.

9

D15

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto,
marcadas por conjunções, advérbios etc.

10

1

24/06/2021

120

D1
9
100

D7
4
D1
4

80

D1
8

60

D2
5
40

D1
3

Descritores

Habilidade/Competência
Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e
moedas do Sistema Monetário Brasileiro.

1

D74

Ler informações apresentadas em gráficos de barras ou
colunas.

2

D14

Reconhecer diferentes representações de um número racional.

3

D18

Identificar e classificar figuras geométricas tridimensionais
representadas por desenho, destacando algumas de suas
características (número de faces, arestas e vértices).

4

D25

Resolver problema utilizando unidades de medidas
padronizadas como: km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml.

D13

Reconhecer diferentes representações de um mesmo número
racional, em situação-problema

6 e 10

D1

Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração
decimal.

7

D5

Associar um número a sua grafia por extenso.

8

D60

Resolver problema que envolva o cálculo do perímetro de
polígonos, usando malha quadriculada ou não.

9

D1

20

D5

D6
0

0

6A

6B

6C

6D

6E

6F

6G

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:
6A 18
6B 18
6C 15
6D 12
6E 9
6F 12
6G 13
6H 0
OBS: No forms da Av. Diag. não havia a opção para o aluno marcar a turma 6H.

Matemática – 7º ano

1,20%

D5

Descritor
es

D7

0,80%

D8
D31

0,60%

D65

Associar um número a sua grafia por extenso

1

D7

Decompor números naturais.

2

Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números
naturais.
Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente
em gráficos de colunas).
Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras
planas, desenhadas em malhas quadriculadas.

3

Identificar e classificar figuras planas: quadrado, retângulo, triângulo
e círculo, destacando algumas de suas características (número de
lados e tipo de ângulos).
Reconhecer diferentes representações de um mesmo número
racional, em situação problema.
Resolver situação problema que envolva mais de uma operação com
os números naturais.

6

D8
D31

D48

D65

D13

D48

D6

D13

0,20%

D15

D6
D75

0,00%

7C

7A 12 7B 14

7D

7E

7C 17 7D 16 7E 5

7F

7F 12

4
5

7
8

Resolver problema utilizando a adição ou subtração com números
racionais representados na forma fracionária (mesmo denominador
ou denominadores diferentes) ou na forma decimal.

9

D15

D75

Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas
ou gráficos.

10

7G

7G 6

Questõe
s

Habilidade/Competência

D5

0,40%

7B

5

Matemática – 7º ano

1,00%

7A

Questões

D19

Matemática – 8º ano

Matemática – 8º ano

0,80%

D1
2

0,70%

Descritores

0,60%

D1
3

0,50%

D12
D13

0,40%

D1
5

0,30%

D15

0,20%

Habilidade/Competência

Questões

Resolver problema com números racionais envolvendo suas
operações.
Reconhecer diferentes representações de um mesmo número
racional, em situação problema.

2, 4, 9 e
10

Resolver problema utilizando a adição ou subtração com

6

números racionais representados na forma fracionária (mesmo
denominador ou denominadores diferentes) ou na forma
decimal.

7

1, 3 e 5

8

0,10%
0,00%

8A

8B

8C

8D

8E

8F

8G

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:
8A- 19 8B- 13 8C- 16 8D- 18 8E- 15 8F- 12 8G- 9 8H- 8
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Matemática––9º9ºano
ano
Matemática

Matemática – 9º ano

0,90%

0,80%

Descritores

D51

0,70%

D12

0,60%

D17

Habilidade/Competência

Questões

D51

Resolver problema usando as propriedades dos polígonos
(soma dos ângulos internos, númerode diagonais e cálculo do
ângulo interno de polígonos regulares).

1

D12

Resolver problema com números racionais envolvendo suas
operações.

2

D17

Resolver situação problema utilizando porcentagem.

3

D18

Resolver situação problema envolvendo a variação proporcional
entre grandezas direta ouinversamente proporcionais.

4

0,50%

D18

0,40%

D77

0,30%

D25

D77

Resolver problema usando a média aritmética.

0,20%

D30

D25

Resolver situação problema que envolva equações de 1º grau.

D69

D30

Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica.

D11

D69

Resolver problema envolvendo noções de volume.

D11

Ordenar ou identificar a localização de números racionais na
reta numérica.

0,10%

0,00%

9A

9B

9C

9D

9E

9F

5
6e7
8
9
10

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:9A-24
9B-19 9C-19 9D-26 9E-14 9F- 13

Ciências – 6º ano

1,20%

D1

1,00%

D2
D3

0,80%

D4

0,60%

D5
D6

0,40%
D7
D8
0,20%
D9
D1 0
0,00%
6A

6B

6C

6D

6E

6F

6G

6H

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:
6A- 17 6B- 14 6C- 18 6D- 13 6E- 8 6F- 10 6G- 11 6H- 11

1,20%

Descritores

Habilidade/Competência

Questões

D1

D1

Apontar situações cotidianas nas quais é possível identificar misturas
(café com leite, água e sabão, leite e chocolate em pó, água e sal, água e
óleo, resíduos de poluição no ar, no solo e na água etc.).

1

1,00%

D2

Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas
dos materiais como densidade, condutibilidade elétrica e
térmica, magnetismo, dureza, elasticidade e outros.

2

0,80%

D3

Testar e concluir que, ao ser submetida a certas condições de
temperatura, a matéria pode sofrer transformações reversíveis (como
mudanças no estado físico da água) e irreversíveis (como o cozimento do
ovo, a queima do papel etc.)

3

D4

Reconhecer que a taxa de consumo dos recursos naturais está além da
capacidade ambiental e humana de renovação desses recursos.

4

D5

Elaborar uma cadeia alimentar simples, considerando os exemplos de
predação elencados.

5

D6

Elaborar um cardápio com os principais grupos alimentares.

6

D7

Investigar as formas de transmissão de doenças infecciosas, propondo
atitudes e medidas adequadas para sua prevenção.

7

D8

Conhecer os principais órgãos e funções do sistema excretor.

8

D9

Reconhecer as fases da Lua e sua periodicidade através de registros das
formas aparentes ao longo do mês e compreender o que são e como
ocorrem.

D10

Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao
movimento de rotação da Terra.

D2
D3
D4

D5

0,60%

D6

0,40%

D7
D8

0,20%
D9
D1

9
10

0,00%

0
7A

7B

7C

7D

7E

OBS: 7F e 7G: Não foi possível levantar dados sobre as turmas F e G pelo fato da avaliação possuir muitas questões abertas e sem correção.
Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:

7A- 13 7B-20 7C-14 7D-17 7E-6

1
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Ciências – 8º ano
1,00%

Descritores

Habilidade/Competência

Questões

D1

Compreender a esfericidade da Terra através das evidências
científicas.

1

D2

Compreender a importância do ciclo hidrológico para as
sociedades humanas.

2

D3

Relacionar o uso e as aplicações dos materiais com suas
propriedades físicas.

3

D4

Identificar as formas de uso e descarte de recursos naturais na
comunidade (escolar, urbana, rural), em especial dos recursos
hídricos, dos combustíveis fósseis, de minérios e de materiais
descartáveis.

4

Nomear algumas substâncias comuns (H2O, O2, NaCl, CH4) e
reconhecer que são formadas por elementos químicos.

5

Identificar os problemas e doenças da sociedade, considerando
as possíveis causas e consequências dessas condições de
saúde.

6

D7

Destacar a relação entre distúrbios nutricionais e hábitos de
vida, como a prática de exercícios físicos, a alimentação, o uso
de medicamentos etc.

7

D8

Reconhecer e ordenar hierarquicamente os diferentes níveis de
organização do corpo.

8

D9

Identificar os principais métodos contraceptivos.

9

D5
D6

D1
0,90%
D2
0,80%
D3
0,70%
D4
0,60%
D5
0,50%
D6
0,40%
D7
0,30%
D8

0,20%
D9
0,10%

D1 0

0,00%

8A

8B

8C

8D

8E

8F

8G

8H

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:
8A-19 8B- 15 8C- 16 8D- 15 8E- 15 8F- 12 8G- 9 8H- 6

1,00%

Descritores
D1
D2
D3

Habilidade/Competência
Associar características básicas à classificação dos seres vivos
Reconhecer a origem do oxigênio produzido pelos seres vivos.
Reconhecer o conceito de população a partir de exemplo do

Questões

2
3

0,80%

0,60%

4

D5

Identificar mudanças nos aspectos físicos dos ecossistemas que

5

0,50%

afetam a composição da fauna e da flora
Diferenciar vacina de remédio, destacando os efeitos da
vacinação no organismo.

6

0,40%

D8

D9
D10

D3

texto.
Reconhecer conceitos básicos usados em Ecologia.

D7

D2

0,70%

D4

D6

D1

0,90%

1

Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica
acompanhando como a temperatura de um corpo varia em
diferentes situações cotidianas.

7

Compreender e descrever os princípios físicos envolvidos nas
máquinas simples como pontos de apoio e pontos de aplicação
de forças.

8

Examinar a composição do ar e a influência de fatores
antrópicos que
podem alterar essa composição.
Discutir a Teoria da Deriva Continental

9

Descritores

Habilidade/Competência

D4

D5

D6
D7

0,30%
0,20%

D8

0,10%

D9
D1 0

0,00%

10

9A

9B

9C

9D

9E

9F

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:9A- 24 9B17 9C- 17 9D- 25 9E- 14 9F- 10

Questões

807

Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental
para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas
responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos combustíveis
fósseis, desmatamento, queimadas, etc.) e selecionar e implementar
propostas para a reversão ou controle desse quadro.

1

708

Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e
oceânica e ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos

2

movimentos da Terra.

710

Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da
deriva dos continentes.

3

701

Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na
Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações

4

cotidianas

CUR. EM
MOVIM.

702

Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e
tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades.

5

801

Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações
de equilíbrio termodinâmico cotidianas.

6

704

Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e propor
soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas.

7

713

Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com
base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e
o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e

8

coletiva e para a erradicação de doenças.

814

Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou
mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um
ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a
extinção de espécies, alteração de hábitos, migração, etc.

9

1
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História – 6º ano
1,00%

Descritores
401
401

0,90%

403

0,80%

Habilidade/Competência
Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no
espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo.
Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas
interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o
presente. Circulação de pessoas, pro dutos e culturas A circulação de pessoas e as
transformações no meio natural.

408

0,70%

409

0,60%

Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da
cidade, considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas

2

408

Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação (cultura
oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de
informação e comunicação) e discutir seus significados para os diferentes grupos ou
estratos sociais. As questões históricas relativas às migrações O surgimento da espécie
humana no continente africano e sua expansão pelo mundo.

3

409

Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços e
avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de destino. Os processos
migratórios para a formação do Brasil: os grupos indígenas, a presença portuguesa e a
diáspora forçada dos africanos Os processos migratórios do final do século XIX e início
do século XX no Brasil As dinâmicas internas de migração no Brasil a partir dos anos
1960

4

501

Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o
espaço geográfico ocupado. As formas de organização social e política: a noção de
Estado.

504

Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade
e aos direitos humanos.

505

Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades,
compreendendo-o como conquista histórica. Registros da história: linguagens e culturas
As tradições orais e a valorização da memória O surgimento da escrita e a noção de
fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias.

508

Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades,
incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos.

509

Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo
presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. Os patrimônios

501

0,40%
505
0,30%
508
0,20%
509
0,10%
510
0,00%
6A

6B

6C

6D

6E

6F

6G

6H

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:
6A- 9 6B-17 6C-12 6D-12 6E-8 6G-9 6H-7

1,00%

Descritores

0,90%
501
0,80%

504

0,70%

505

0,60%

508

0,50%

509

0,40%

601

0,20%

606

0,10%

609

0,00%
7B

7C

7D

7E

7F

0,90%
D1
0,80%

0,40%

1
2

(EF05HI05)

Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o
como conquista histórica. Registros da história: linguagens e culturas As tradições orais e a valorização da
memória O surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias

3

(EF05HI08)

Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos
indígenas originários e os povos africanos.

4

(EF05HI09)

Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do
acesso a diferentes fontes, incluindo orais. Os patrimônios materiais e imateriais da humanidade

5

(EF05HI10)

Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências
desses patrimônios ao longo do tempo.

6

(EF06HI01)

Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos
históricos (continuidades e rupturas). Formas de registro da história e da produção do conhecimento
histórico.

7

(EF06HI06)

Identificar geograficamente as rotas de povoamento no território americano. A invenção do mundo clássico
e o contraponto com outras sociedades Povos da Antiguidade na África (egípcios), no Oriente Médio
(mesopotâmicos) e nas Américas (pré-colombianos) Os povos indígenas originários do atual território
brasileiro e seus hábitos culturais e sociais.

8

(EF06HI09)

Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os
impactos sobre outras sociedades e culturas. Lógicas de organização política As noções de cidadania e
política na Grécia e em Roma • Domínios e expansão das culturas grega e romana • Significados do conceito
de “império” e as lógicas de conquista, conflito e negociação dessa forma de organização política As
diferentes formas de organização política na África: reinos, impérios, cidades-estados e sociedades
linhageiras ou aldeias.

9

(EF06HI13)

Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes formas de equilíbrio e
desequilíbrio entre as partes envolvidas. A passagem do mundo antigo para o mundo medieval A
fragmentação do poder político na Idade Média

2

609

Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental,
assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas. Lógicas de organização
política As noções de cidadania e política na Grécia e em Roma • Domínios e expansão
das culturas grega e romana • Significados do conceito de “império” e as lógicas de
conquista, conflito e negociação dessa forma de organização política As diferentes formas
de organização política na África: reinos, impérios, cidades-estados e sociedades
linhageiras ou aldeias.

3

613

Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes formas de
equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas. A passagem do mundo antigo para o
mundo medieval A fragmentação do poder político na Idade Média

4

701

Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base
em uma concepção europeia.

5

0,20%
D9

D1 0

8C

8D

8E

8F

8G

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:
8A- 17 8B-12 8C-16 8D-13 8E-14 8F-10 8G-12 8H-6

8H

Questões

Identificar geograficamente as rotas de povoamento no território americano. A invenção
do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades Povos da Antiguidade na
África (egípcios), no Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas Américas (pré-colombianos)
Os povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos culturais e
sociais.

D8

OBS: não con8Asta a relaçãB8dos
o
descritores com o número de
cada questão

Habilidade/Competência

606

D7

0,00%

10

1

0,30%

0,10%

Questões

Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos
processos históricos (continuidades e rupturas). Formas de registro da história e da
produção do conhecimento histórico.

D4

0,50%

9

601

D3

0,60%

8

Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos
humanos.

Descritores

D2

0,70%

7

Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico
ocupado. As formas de organização social e política: a noção de Estado.

7G

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação: 7A- 13 7B15 7C-17 7D-27 7E-7 7F-10 7G-8

6

(EF05HI04)

613
7A

Habilidade/Competência

5

(EF05HI01)

510

0,30%

1

403

0,50%
504

Questões

2
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1,20%

702

705

Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da
Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a
complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e
Pacífico. Saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na
cultura material e imaterial
Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os
processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América.
As descobertas científicas e a expansão marítima.

6

701
1,00%
702

7

705

0,80%

709

0,60%

709

Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as
populações ameríndias e identificar as formas de resistência. A estruturação
dos vice-reinos nas Américas Resistências indígenas, invasões e expansão na
América portuguesa.

8

711

Analisar a formação histórico-geográfica do território da América
portuguesa por meio de mapas históricos.

9

714

Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e
analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.
As lógicas internas das sociedades africanas. As formas de organização das
sociedades ameríndias A escravidão moderna e o tráfico de escravizados

10

715

Descritores

714

715
801
0,20%
803

804

0,00%
9B

9A

OBS: não consta a relaçãodos
descritores com o número de
cada questão

Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao
escravismo antigo e à servidão medieval.

Habilidade/Competência

711

0,40%

9C

9D

9E

9F

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:9A- 7 9B13 9C-11 9D-10 9E-11 9F-8

Questões

701

Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base
em uma concepção europeia.

1

702

Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da
cidade, considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas

2

705

Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e analisar suas
interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente. As lógicas internas das
sociedades africanas. As formas de organização das sociedades ameríndias A escravidão
moderna e o tráfico de escravizados

3

709

Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos nas
paisagens rurais e urbanas

4

711

Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo
antigo e à servidão medieval.

5

714

Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos,
produtos e culturas. Revolução Francesa e seus desdobramentos.

6

715

Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na
Europa e no mundo. Rebeliões na América portuguesa: as conjurações mineira e baiana.

7

801

Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência
nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais.

8

803

Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e seu papel nas
revoluções que levaram à independência das colônias hispano-americanas

804

Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas
durante o Primeiro e o Segundo Reinado.

9
10

Descritores

Questões

Descrever processos migratórios e suas contribuições para a

D2

Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do
campo e da cidade, considerando fluxos econômicos, de
informações, de ideias e de pessoas

2

D3

Comparar as características do trabalho no campo e na cidade.

3

D4

Utilizar as direções cardeais na localização de componentes
físicos e humanos nas paisagens rurais e urbanas

4

D5

Comparar tipos variados de mapas, identificando suas
características, elaboradores, finalidades, diferenças e
semelhanças
Compreender características do movimento de rotação
terrestre.
Compreender características do movimento de rotação
terrestre.
Compreender as transformações nas paisagens provocadas

5

D6
D7
D8

OBS: A
avaliação não
foi postada na
turma 6D. Total
de alunos que
realizaram a
avaliação:
6A
12
6B-16 6C
156º 6DF, G,0 H6ºE
(28)(8)

Habilidade/Competência

D1

D9
D10

1

formação da sociedade brasileira.

pelas dinâmicas e pelos processos da natureza
Identificar as transformações promovidas pelos agentes
econômicos no espaço geográfico.
Reconhecer as características do espaço urbano e rural
brasileiro

6
7
8
9
10

2
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1,00%

Descritor

0,90%

es

0,80%

D1

0,70%
0,60%

D2

0,50%

D3

0,40%
0,30%

D4

0,20%
0,10%

D5

0,00%
7A

7B

7C
D1

D2

D3

D4

7D
D5

D6

D7

7E
D8

D9

7F

7G

D6

D10

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação: 7A- 12 7B16 7C-17 7D-18 7E-6 7F-10 7G-9

D7
D8
D9
D10

Descritores

0,90%
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

0,80%
0,70%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%

8A

8B

8C
8D
8E
8F
8G
Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:
8A- 20 8B-11 8C-17 8D-16 8E-13 8F-11 8G-15 8H-9

8H

90

60
50
40
30

Total de 9B
alunos por tu9Crma que rea9lDizaram a ava9Eliação: 9A- 17 9B17 9C-18 9D-23 9E-10 9F-12
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

9F

03
04
05

Analisar diferentes tipos de representação gráfica.
Compreender características do movimento de rotação e translação
terrestre.
Compreender as transformações nas paisagens provocadas pelas
dinâmicas e pelos processos da natureza.
Compreender os processos de industrialização dos países do
continente americano.

07
08

Reconhecer as características do espaço urbano brasileiro.

10

Habilidade/Competência

Questões
1

Compreender características do movimento de rotação e translação terrestre.

2

D3

Compreender as transformações nas paisagens provocadas pelas dinâmicas e pelos
processos da natureza.

3

D4

Identificar as transformações promovidas pelos agentes econômicos no espaço
geográfico.

3

D5

Compreender os processos de industrialização dos países do continente americano.

4

D6

Reconhecer as características do espaço urbano brasileiro.

5

D7

Reconhecer as características do espaço rural brasileiro.

5

D8

Compreender a importância das representações cartográficas como estratégias para
reconhecimento de diferentes realidades socioespaciais

6

D9

Identificar diferentes tipos de regionalização do espaço.

7

D10

Identificar as diferenças socioespaciais resultantes da organização da sociedade brasileira

8

D11

Compreender o processo de ocupação e constituição de um território

8

D12

Compreender a relação entre a vegetação e outros elementos naturais (clima, relevo,
hidrografia e solo) no Brasil.”.

9

D13

Compreender as diferenças entre recursos naturais renováveis e não renováveis.”

D14

Relacionar as diferentes atividades econômicas às transformações do espaço geográfico

10

D15

Compreender a relação entre desenvolvimento e problemas

10

9

socioeconômicos.”

Habilidade/Competência

Questões

D1

Identificar as diferenças socioespaciais
organização da sociedade brasileira.

resultantes

da

01 e 04

D2

Compreender o processo de ocupação e
território brasileiro.

constituição do

02 e 05

D3

Identificar diferentes tipos de regionalização do espaço.

D4
D5

Compreender a relação entre desenvolvimento e problemas
socioeconômicos.
Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país
para
o entendimento
de
conflitos e tensões na
contemporaneidade, com destaque para situações geopolíticas
na América e na África.

D6

Identificar as regionalizações do continente americano.

D7

Compreender os fenômenos migratórios e suas consequências
para a dinâmica espacial do continente americano.

D8

Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos,

10

9A

02

Analisar diferentes tipos de representação cartográficas.

20

0

01

D2

80
70

es

D1

Descritores

100

Questõ

Habilidade/Competência
Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da
Federação em que vive, estabelecendo relações entre migrações e
condições de infraestrutura.
Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre
a cidade e o campo e entre cidades na rede urbana.
Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando
sequência de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de
épocas diferentes.
Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas
formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos,
efluentes industriais, marés negras etc.).
Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno
da escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do
patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas)
para esses problemas.

03
06 e 07
08

09
10
01 e 04

com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de
riscos.

D8

2
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⏵

Não houve aplicação da avaliação diagnóstica de Inglês para os alunos de 6º
ano, considerando que eles não tiveram a disciplina durante os Anos Iniciais.

Inglês – 7º ano
100%

Descritores

80%

Habilidade/Competência

Questões

CA01

Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e
cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como
formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e
identidades sociais e culturais.

1, 2, 3

CELI01

Identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilíngue e
multicultural, refletindo, criticamente, sobre como o aprendizado da
língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo
globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho.

CELI03

Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua
materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e
identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade

60%
CA01
40%
CELI01
20%

CELI03

0%

7A

7B

7C

7D

7E

7F

4,5

6, 7, 8, 9,
10

7G

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:7A-12 7B18 7C-18 7D-21 7E-7 7F e G- 17
OBS: as turmas F e G foram analisadas em conjunto por não haver marcação de turmas.

Descritores

100%

20%

D6
D7
D3
D4
D13
D20
D13 .

0%

D11

80%
60%
40%

8A

8B

8A-

8C

8D

8E

8F

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:
8B8C8D8E8F8G-

8G

8H

Habilidade/Competência

Questões

D6

Localizar informações específicas no texto.

1

D7

Identificar características lexicais e sintáticas de alguns dos
tipos textuais.

2

D3

Identificar o gênero a que pertence o texto.

3

D4

Identificar as relações linguísticas e não linguísticas para
constituição do gênero

4

D13

Identificar o uso adequado do Presente Simples e do Presente
Contínuo em textos diversos.

5

D20

Reconhecer a forma escrita de valores e numerais, datas e
número de telefone em textos diversos.

6

D13

Identificar o uso adequado do Presente Simples e do Presente
Contínuo em textos diversos.

7

D11

Inferir as características lexicais de um texto em diferentes
gêneros textuais.

8

D1

Identificar o tema geral do texto.

D13

Identificar o uso adequado do Presente Simples e do Presente
Contínuo em textos diversos.

8H

9
10

2
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1,00%
0,80%
D6
D4
D13
D8
D7
D1

0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

9A

9B

9C

9D

9E

Descritores

Habilidade/Competência

Questões
1

D6

Localizar informações específicas no texto.

D4

Identificar as relações linguísticas e não linguísticas para constituição do gênero.

D13

Identificar o uso adequado do Presente Simples e do Presente Contínuo em textos diversos.

D8

Estabelecer elos coesivos em gêneros textuais diferentes

D7

Identificar características lexicais e sintáticas de alguns dos tipos textuais.

D1

Identificar o tema geral do texto.

2
3, 5, 7
4
6
8, 10

9F

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:9A-21 9B19 9C-19 9D-22 9E-14 9F-9

Educação Física – 6º ano
1,00%
0,80%
D1
0,60%

D2
D3
D4
D5

0,40%
0,20%
0,00%
6F

6G

6H

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:6F-13 6G14 6H-12
OBS: as turmas A-E não foi possível realizar a análise de dados da avaliação porque o mesmo aluno fez o forms
várias vezes, até acertar o gabarito.

Educação Física – 6º ano
1,00%
Descritores

Habilidade/Competência

Questões

D1

Identificar as vestimentas adequadas para prática da caminhada.

1

D2

Identificar os benefícios que a caminhada proporciona para saúde.

2

D3

Identificar a forma correta da prática da caminhada para não correr
risco de acidente.

3

D4

Identificar a importância do alongamento antes e depois da caminhada.

4

D5

Saber conceituar o que é sedentarismo.

5

0,80%
0,60%
0,40%
0,20%

D1
D2
D3
D4
D5

0,00%

7A
7F
7G
Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:7A-16 7F12 7G-11
OBS: E não foi possível realizar a análise de dados da avaliação das turmas B, C, D, porque o mesmo aluno fez
o forms várias vezes, até acertar o gabarito.
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Educação Física – 8º ano

Educação Física – 7º ano
1,00%
Descritores

Habilidade/Competência

Questões

D1

Identificar a importância da hidratação no corpo humano.

1

D2

Identificar a perda de líquido após uma atividade física.

2

D3

Identificar a importância de uma boa alimentação para prática de atividade física.

3

D4

Conhecer os carboidratos e seus benefícios.

4

D5

Identificar as proteínas animais.

5

0,80%
D1
D2
D3
D4

0,60%
0,40%
0,20%

D5

0,00%

8A

8B
8C
8D
8E
8F
8G
Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:
8A-20 8B-16 8C-17 8D-16 8E-9 8F-9 8G-9 8H-5

8H

Educação Física – 9º ano
1,00%
Descritores

Habilidade/Competência

Questões

0,80%

D1

Diferenciar cooperação e competitividade no esporte.

1

D2

Compreender as diferenças entre os esportes: educacional, de rendimento e de
participação.

2

0,60%

D3

Reconhecer os benefícios da hidratação durante a atividade esportiva.

3

0,40%

D4

Identificar os jogos e brincadeiras da comunidade local.

4

D5

Identificar os elementos básicos da capoeira.

5

D1
D2
D3
D4
D5

0,20%
0,00%

9A
9B
9C
9D
9E
9F
Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:9A-21 9B22 9C-21 9D-22 9E-14 9F-13

Descritores

Habilidade/Competência

Questões

D1

Identificar os benefícios da prática esportiva.

1

D2

Identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização corporal
e as de condicionamento físico.

2

D3

Identificar a cultura brasileira através da dança e o seu aprendizado.

3

D4

Identificar os diferentes tipos de lutas.

4

D5

Identificar as relações das práticas corporais de aventura com a natureza.

5
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Arte – 6º ano

Arte – 6º ano
Descritores

1,20%

0,20%

D1
D2
D3
D4
D5
D7
D8

0,00%

D9

1,00%
0,80%
0,60%
0,40%

6A

6B

6C

6D

6E

6F

6G

6H

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:
6A-16 6B- 17 6C-19 6D-15 6E-8 6F-10 6G-15 6H-9
OBS: a questão correspondente ao D7 não pôde ser analisado porque a resposta da avaliação era aberta.

Habilidade/Competência

Questões

D1

Reconhecer manifestações culturais artísticas das culturas regionais
e nacionais.

1

D2

Conhecer obras de arte sobre a diversidade cultural presente no
Distrito Federal.

2

D3

Pesquisar e exercitar as diferentes propriedades da cor.

3

D4

Diferenciação de cores primárias e secundárias.

4

D5

Elementos básicos da linguagem visual- cor.

5

D6

Conhecer os fundamentosda linguagem visual e aplicar seus
princípios em criação de trabalhos artísticos variados.

6

D7

Conhecer e experimentar os elementos básicos da linguagem visual

7

D8

Conhecer e experimentar os elementos básicos da linguagem visual

8

D9

Compreender, reconhecer e valorizar a influência de distintas
matizes estéticas e culturais das artes visuais.

9

D10

Compreender, reconhecer e valorizar a influência de distintas
matizes estéticas e culturais das artes visuais.

10

Arte – 7º ano
Descritores

1,20%
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

7A

7B

7C

7D

7E

7F

7G

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação: 7A-13
7B- 19 7C-15 7D-19 7E-4 7F-10 7G-7

1,20%

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

D9

8A

8B

8C

8D

8E

8F

8G

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:
8A-16 8B- 14 8C-18 8D-14 8E-11 8F-11 8G-10 8H-6

8H

Habilidade/Competência

Questões

Arte – 7º ano

D1

co mp re e nde r a evo lução do ho me m a p artir d a ap re ciação d a arte rupe stre e d as
de maismanife staçõ e sartísticas ao lo ngo d a histó ria.

1

D2

co nhe ce r as d ive rsas áre as de prod ução e id e ntificar p rofissõ e s artísticas:
pintor, e sculto r, arq uiteto, arte são , musicista, ato r, fotó grafo, de sig ne r, poeta, etc

2

D3

co nhe ce r a dive rsid ade cultural co mo me io d e co nstrução d a ide ntid ad e co letiva - Arte co mo
manife stação d a cultura e ide ntid ade d e um po vo.

3

D4

reco nhe ce r a pro d ução visual co mo prod uto cultural suje ito à análise e ao e nte nd ime nto – Té cnicas
de re pre se ntação .

4

D5

apre ciar e e nte nd er as manife staçõe s culturais de vário s g rupo s étnico -raciais q ue co mpõe m a
nação b rasile ira e m se u unive rso P luricultural

5

D6

co mp re e nde r as d ife re nte s caracte rísticas d as core s - C o mpo siçõe s te máticas co m co re s frias e
core s q ue nte s

6

D7

Reco nhecer o s e le me nto s b ásico s d a ling uag e m visual: po nto, linha, p lano, co r, textura, fo rma,
volume, luz, ritmo, movime nto, e q uilíbrio .

7

D8

Conhece r, ap re ciar e valo rizar o p atrimô nio artístico do Distrito Fede ral - Po nto s turístico s d a cid ad e

8

D9

analisar image ns e ob ras de arte de stacando o s ele me nto s d a co mpo sição visual e suas re laçõe s
co m a prod ução de se ntido s e sig nificad o s.

D10

de se nvo lver a cap acid ade de le itura e análise de ele me nto s d as arte s visuais, co ntex tualizando -o s
em e stilo s/movime nto s artístico s - Artistas nacio nais q ue utilizaram a cid ade e te máticas sociais
para e labo ração de trab alho p lástico.

Descritores

Habilidade/Competência

9
10

Questões

D1

Identificar, investigar e organizar informações sobre a arte na história de
diferentes culturas e etnias.

1

D2

Identificar intervenções artísticas nos espaços públicos
locais, regionais, nacionais e internacionais: arquitetura, pintura, escultura e etc.

2

D3

Diferenciar as formas visuais em diversos meios de comunicação da imagem:
fotografia, cartaz, televisão, vídeo, história em quadrinhos, publicidade entre
outros.

3

D4

Reconhecer, respeitar e valorizar no âmbito familiar, escolare regional a
diversidade cultural.

4

D5

Identificar e utilizar os elementos visuais da imagem: linha, ponto, forma,
textura, superfície e volume.

5

D6

Identificar a representação de cor-luz, cor-pigmento e demais relações entre as
cores.

6

D7

Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da Arte rupestre
brasileira.

7

D8

Compreender e apreciar as demais manifestações da arte rupestre das demais
manifestações artísticas ao longo da história

8

D9

Identificar os grandes mestres do Renascimento

D10

Identificar os ideais clássicos de beleza: equilíbrio e simetria; regularidade de
formas e cores.

9
10
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Arte – 9º ano
Descritores

1,00%

0,20%

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

0,00%

D8

0,80%
0,60%
0,40%

9A

9B

9C

9D

9E

9F

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:9A-23 9B20 9C-20 9D-23 9E-13 9F-12

Habilidade/Competência

Questões

D1

Identificar e investigar informações sobre a Arte no Renascimento

1

D2

Apreciar as características do Renascimento, uso da perspectiva, do claro e
escuro e realismo da pintura

2

D3

Identificar e utilizar os elementos visuais do Renascimento: criação de
volumes e jogo de luz e sombras da escultura e pintura resultantes de uma
interpretação científica da realidade.

3

D4

Identificar e valorizar o Barroco como o primeiro estilo artístico brasileiro

4

D5

Identificar diferenças regionais e contribuição do negro em seu
desenvolvimento e principais artistas.

5

D6

Conhecer o estilo Neoclássico introduzido no Brasil pela Missão Artística
Francesa e motivos da Missão ser criada.

6

D7

Identificar principais artistas da Missão Artística Francesa.

7

D8

Conhecer a história da fotografia.

8

D9

Conhecer e valorizar a cultura visual local e Global. Relacionar fotografia e
pontilhismo.

9

D10

Perceber a importância da fotografia como fonte histórica e resgate da
história.

10

1,00%
0,80%
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4

0,60%
0,40%
0,20%

Q.5

0,00%

6A

6B

6C

6D

6E

Total de alunos por turma que realizaram a avaliação:6A-14 6B14 6C-16 6D-11 6E-8

⏵

Não foi possível tratar os dados de PD1 dos 7ºs anos porquenão havia o
campo para o aluno marcar sua turma.

⏵

Não foi possível tratar os dados de PD1 dos 8ºs anos porquenão havia o
campo para o aluno marcar sua turma.
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⏵

Não foi possível tratar os dados de PD1 dos 9ºs anos porquenão havia o
campo para o aluno marcar sua turma.

Neste ano de 2021, mesmo com atual cenário de pandemia, seguimos
com a experiência do 3° Ciclo para as aprendizagens, de modo a constituir
uma alternativa mais democrática, integrada e dialógica, além de praticar, cada
vez mais, o respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem e minimizar
mecanismos de exclusão social. Nesse sentido, a equipe visa promover a
permanência dos estudantes, assegurando a progressão continuada das
aprendizagens. Essa permanência é sustentada por uma concepção de
avaliação que busca aprimorar constantemente o processo de ensino e de
aprendizagem em todas suas dimensões, reconfigurando os espaços e os
tempos em que as aprendizagens acontecem como um movimento inerente à
ação pedagógica, uma avaliação formativa contrária à lógica seriada, além de
formações continuadas nas coordenações.

3.2. Perfil dos alunos
Como nossa clientela é bastante heterogênea, a Organização do
Trabalho Pedagógico em ciclos, assenta-se na possibilidade de se recorrer à
pedagogias diversificadas a fim de contemplar os múltiplos modos de aprender,
tendo como base os preceitos da Pedagogia Histórico Crítica e da Psicologia
Histórico-Cultural (SAVIANI, 2007), concepções teórico-metodológicas do
Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF que consideram que
o processo de ensino e aprendizagem parte das práticas sociais nas quais
professores e estudantes estão inseridos, uma vez que atendemos crianças
com perfis familiares diversos. Lares estruturados e pais bem empregados,
famílias que enfrentam problemas de ordem social, como desestrutura familiar,
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casos de violência física, psicológica e sexual, uso de drogas, álcool e cigarro,
envolvimento com gangues, alunos que residem em orfanato, assentamentos
e, ainda, alunos oriundos de abrigos de recuperação para menores infratores.
Obviamente, nossa proposta pedagógica prevê um tratamento
igualitário e busca valorizar a riqueza de tal diversidade, apesar de sabermos
que alguns desses fatores dificultam nosso trabalho, pois afastam as famílias e
“inquietam” nossos alunos.

3.3. Comunidade Escolar
Possuímos uma comunidade relativamente assídua às reuniões
virtuais.
Na primeira reunião de pais anual, informamos que os ciclos para as
aprendizagens se caracterizam, principalmente, pela relação entre os
processos de ensinar e de aprender, pela ampliação dos tempos de
aprendizagem, pela utilização de espaços diversificados com fins pedagógicos,
pela progressão continuada e pela avaliação formativa.
Apresentamos, também, à comunidade escolar, todos os projetos que
constam nesta proposta, bem como a utilização da plataforma virtual, e normas
do CEF 04 de Sobradinho, para apreciação e sugestões. Tudo gravado e
registrado em ata.

3.4. Levantamento de Dados para Planejamento
Quanto à análise da pedagogia histórico crítica, partimos do princípio a
abrangência em larga escala das áreas de atendimento, uma vez que nossos
alunos vêm das comunidades próximas à escola (Nova Colina, Arrozal,
quadras próximas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17e 18), e também Sobradinho II e
Planaltina.
Os atuais mecanismos legais de participação das famílias no processo
de ensino aprendizagem na nossa escola, como os Conselhos Escolares,
Conselho de Segurança e as Associações de Pais e Mestres ainda não
garantiram uma integração efetiva. Porém, gradativamente, temos sido
honrados com a participação dos familiares em diversos contatos. Para tanto,
temos realizado encontros virtuais carinhosamente planejados.
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Outra peculiaridade de nossa clientela é que recebemos alunos com
defasagem/idade/série, ou seja, alunos que por algum motivo repetiram várias
vezes uma mesma etapa. Já no início do ano, tivemos o quantitativo de mais
de duzentos (200) alunos em defasagem.
O CEF 04 foi destaque distrital no IDEB de 2019 alcançando maior
índice do DF em Matemática e um dos melhores em Língua Portuguesa.
Embora tenha sido crescente a nota do IDEB nos últimos anos (2005: 4,1;
2011: 4,7; 2015: 5,0; 2017: 5,6), o CEF 04 de Sobradinho teve a honra de
receber menções honrosas por ter o melhor resultado em 2019. Com a
pretensão de não deixarmos cair o nível da qualidade do ensino, o CEF 4
continua estreitando suas coordenações pedagógicas em prol das fragilidades
apontadas nas avaliações diagnósticas aplicadas no início deste ano letivo, de
modo a seguir a mesma metodologia citada, mesmo com os percalços e o
intenso desafio do ensino remoto.
Ainda sobre o resultado do IDEB de 2019, foram feitas formações
continuadas nas coordenações pedagógicas, para estudo dos descritores,
elaboração de estratégias de intervenção nas fragilidades identificadas,
aplicação de apostilas direcionadas e cadernos de provas, semelhante ao
padrão Prova Brasil, nos simulados.
Por diversos motivos, estes jovens e crianças representam grande
preocupação para todos nós, pois além das dificuldades de aprendizagem,
apresentam desinteresse, apatia ou rebeldia. São alunos com muitos
problemas emocionais e desestrutura familiar.
Atendemos

ainda

muitos

alunos

portadores

de

necessidades

educacionais especiais (TDAH, deficientes visuais, DM, DMU, e diversas
síndromes e transtornos) incluídos nas turmas, pois a escola é inclusiva, e
temos uma Classe Especial. Para atendê-los, contamos com o apoio do
Serviço de Orientação Educacional, Equipe de Apoio, Sala de Recursos de
Deficiência Visual, Deficiência Auditiva Itinerante, além de Sala de Recursos
Generalista para os alunos de anos iniciais e finais.
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4. FUNÇÃO SOCIAL
A escola, como Instituição, deve promover a democratização do acesso
e da permanência do aluno, com sucesso, na escola, bem como a inclusão dos
alunos com necessidades educacionais especiais, oferecendo uma educação
baseada em valores éticos e morais que nortearão seu comportamento social,
bem como promover o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral de seus
alunos, garantindo assim as condições necessárias para o exercício pleno da
cidadania em um ambiente seguro e preservado.
A função social da escola de formar o cidadão solidário, crítico, criativo,
ético e participativo será alcançada através da implantação de projetos de
educação comprometidos com o desenvolvimento de competências e
habilidades que permitam ao indivíduo intervir na realidade para transformá-la.
Para melhorar a qualidade da educação oferecida queremos valorizar
nossos profissionais da educação através da formação continuada, do
desenvolvimento humano, científico, filosófico, tecnológico e cultural dos alunos
e pela participação da família, imprescindível para a formação integral da
criança/adolescente.
A função da escola do segundo milênio e garantir condições para que
o aluno construa instrumentos que o capacite para um processo de educação
permanente, para que possa acompanhar o progresso e responder a novos
ritmos e processos com criatividade e autonomia. E para tanto, não basta o
desenvolvimento das potencialidades do trabalho individual, mas também, do
trabalho coletivo.

5. PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Nossa proposta pedagógica fundamenta-se na Constituição Federal de
1988, LDB, PCN'S e Currículo de Educação Básica das Escolas Públicas do
Distrito Federal.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, para oferecer uma
educação de qualidade, a escola precisa possuir uma prática educativa que
atenda às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade
brasileira. Para isso, necessita considerar os interesses dos alunos e garantir
as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos
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e

participativos,

capazes

de

atuar

com

competência,

dignidade

e

responsabilidade na sociedade em que vivem.
O exercício da cidadania exige o acesso igualitário à totalidade dos
recursos culturais relevantes. O domínio da língua falada e escrita, os
princípios da reflexão matemática, as coordenadas espaciais e temporais que
organizam a percepção do mundo, as condições de fruição da arte e das
mensagens estéticas e domínios de saber tradicionalmente presente nas
diferentes concepções do papel da educação no mundo atual.
Queremos estimular o indivíduo a ter iniciativas próprias e a
desenvolver a autoestima e confiança, sendo capaz de interagir de modo
orgânico e integrado em um trabalho de equipe e atuar em níveis de
interlocução complexos e diferenciados.
A educação integral vem como favorecedora da formação do aluno. É
ofertada com vista à promoção da cultura, melhora do desenvolvimento
cognitivo e acesso à arte em geral, conforme preconizado pelo artigo 13° da
LDB, ou seja, “zelar pela aprendizagem dos alunos” e assim, formar cidadãos
competentes, sensíveis e éticos.
6. OBJETIVOS
6.1. Objetivos Gerais


Fazer cumprir a Lei nº. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Base da

Educação Nacional).


Estar em consonância com o Currículo em Movimento da

Secretaria de Educação do Distrito Federal.


Divulgar, junto à Comunidade Escolar, o Regimento Interno do

Centro de Ensino Fundamental 04 de Sobradinho.


Integrar a comunidade escolar.



Elevar o desempenho acadêmico dos alunos.

6.2. Objetivos Específicos


Elevar os índices de aprovação e da qualidade do ensino.



Aperfeiçoar a coordenação coletiva e por área do conhecimento.



Melhorar as relações escola-comunidade.
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Assegurar

a

transparência

dos

mecanismos

financeiros,

administrativos e pedagógicos.


Assegurar o processo da avaliação da instituição.



Reduzir a defasagem idade/ano.



Implantar projeto com ações disciplinares unificadas e específicas

por turno.


Reduzir a evasão escolar.



Assegurar a inclusão e permanência dos alunos portadores de

necessidades especiais.


Promover o civismo na escola.



Promover o incentivo à leitura.

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS
Para Wallon, a educação é um fato social, o homem é um ser social e
membro de uma sociedade. Ele vive e atua numa realidade social concreta e
procura modificá-la. Por isto, Wallon considerava que o objeto de seus estudos
era a pessoa concreta, isto é, o homem (biológico e psicológico) histórica e
socialmente contextualizado e admitia que, quando ignoramos as dimensões
políticas e sociais da educação, a ação educativa se torna artificial e limitada.
A convivência em grupo é indispensável à criança não somente para
sua aprendizagem social, mas para o desenvolvimento da consciência de si e
da consciência social.
As relações sociais, não apenas com outras crianças, mas também
com os adultos, possibilitam o desenvolvimento afetivo, social e intelectual.
Segundo Wallon, o ambiente humano fornece ao indivíduo os meios
(conhecimentos, técnicas e instrumentos) e os motivos para sua ação.
Wallon considerava o meio escolar indispensável ao desenvolvimento
da criança, pois lhe dá a oportunidade de conviver com seus contemporâneos
e com adultos que não tem o mesmo status de seus pais.
As relações afetivas com o meio humano começam a dominar o
comportamento desde o inicio da vida. Wallon chama a atenção para a
importância de se abrir espaço para a construção e a criatividade da criança.
"Indivíduos originais são os que sabem distinguir as inadequações entre os
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esquemas aceitos à realidade".
L.S. Vigotsky desenvolveu um modelo de estudo da psicologia
denominado Histórico-cultural e instrumental. Cultural porque envolve os meios
socialmente estruturados pelos quais a sociedade organiza os tipos de tarefa
que a criança em desenvolvimento enfrenta e os tipos de instrumentos físicos e
mentais de que ela dispõe para dominar as tarefas. Vigotsky deu ênfase
especial à linguagem, que é um dos instrumentos usados pelo homem na
organização e desenvolvimento dos processos de pensamento.
O aspecto histórico, estreitamente relacionado ao cultural, diz respeito
aos processos usados pelo homem para dominar seu ambiente e seu próprio
comportamento ao longo da história social. A linguagem carrega os conceitos
generalizáveis; a escrita e a aritmética, facilitam a compreensão da sabedoria
do passado e seu aperfeiçoamento no futuro. A análise da estruturação das
operações de pensamento entre pessoas que não tiveram acesso a estes
instrumentos revela, por certo, uma estruturação diferente dos processos
cognitivos superiores.
O aspecto instrumental se refere à natureza mediadora das funções
psicológicas superiores, o adulto não só reponde aos estímulos apresentados
por um experimentador, mas altera estes estímulos e usa a modificação como
instrumento de seu comportamento. Assim, um estímulo (piscar os olhos,
assobiar, etc) torna-se, nos grupos sociais, instrumento dotado dos mais
diversos significados.
Uma contribuição original de Vigotsky é seu estudo sobre as relações
entre desenvolvimento e aprendizagem, onde ele distingue o que se chama
zona de desenvolvimento proximal. Trata-se da distância entre o nível de
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução
independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial,
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto
ou em colaboração com companheiro mais capaz. A zona de desenvolvimento
proximal define funções que ainda não amadureceram, mas que estão em
processo de maturação e poderão amadurecer graças à estimulação
adequada.
Os processos de desenvolvimento não coincidem, pois, com os
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processos de aprendizagem. O processo de desenvolvimento progride de
forma mais lenta através do processo de aprendizagem e desta sequencia
resultam as zonas de desenvolvimento proximal. A visão dos outros
construtivistas é de que quando uma criança assimila o significado de uma
palavra ou domina uma operação como a adição, seu processo de
desenvolvimento

está

basicamente

completo.

Para

Vigotsky,

essas

aprendizagens são apenas indicadoras do desenvolvimento subsequente de
processos internos altamente complexos no pensamento das crianças.
O conhecimento do "materialismo dialético" deu a Vigotsky uma visão
do meio ambiente como contexto cultural e histórico em transformação. Assim,
enquanto Piaget destacou os estádios universais, Vigotsky se ocupou mais da
interação entre as condições sociais em transformação e os substratos
biológicos do comportamento, responsável pela unidade dialética de cada
estágio do desenvolvimento.

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA
O CEF 04 de Sobradinho oferece os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental (4ºs e 5ºs anos), Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º
ano), Ensino Especial, EJA II Segmento (5ª a 8ª série). Por ser uma escola de
educação inclusiva, possui alunos ANEES em turmas regulares, e, para tal,
possui estrutura pedagógica para atendê-los, com sala de recursos e
profissionais qualificados para o atendimento desses alunos. Nosso Currículo
está organizado segundo as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal e sofrendo adequações contínuas após
formações sobre a base nacional comum (BNC).
A organização do trabalho pedagógico é estruturada para atender aos
anseios e às necessidades dos alunos. Cabe ressaltar que ela segue o Plano
de Ação da Coordenação Pedagógica, que é elaborado bimestralmente e
analisado periodicamente nas coordenações, e possui alinhamento com as
Diretrizes e as Orientações Pedagógicas (OP) da Secretaria de Educação do
Distrito Federal. Além disso, tal organização considera de extrema importância
o alinhamento da intenção pedagógica com a realidade social da comunidade
escola, bem como a pedagogia histórico crítica.
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É importante salientar que, no ano letivo de 2018, conforme estabelece
legislação específica, houve a implantação da Organização Escolar em Ciclos
para as Aprendizagens e, por isto, a organização do trabalho pedagógico da
escola vem sendo estreitado de acordo com a influência da metodologia
proposta nos demais anos letivos.
O esforço coletivo tem sido imprescindível para que o plano de ação
ocorra da melhor forma possível.
A coordenação pedagógica é uma ferramenta indispensável para a
fluidez e contínua construção do plano de ação que tem como ponto de partida
a análise das fragilidades apontadas pela avaliação de acompanhamento das
aprendizagens. Esta, é feita bimestralmente e, coletivamente, são traçadas as
estratégias de intervenção de cada turma.
A organização dos tempos, dos espaços e dos recursos didáticos no
CEF 04 condiciona o resultado do processo pedagógico, visto que funciona
como condição objetiva para a efetivação do trabalho docente.
O tempo destinado às atividades escolares é distribuído de acordo com
o Calendário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal,
em quatro (4) bimestres e duzentos (200) dias letivos (cumprindo-se a
exigência legal de 100 dias letivos semestrais) com atividades diárias, durante
cinco dias na semana.
A quantidade de aulas é estabelecida pelas matrizes curriculares ou
pelos cronogramas dos demais projetos escolares, priorizando-se, nos
horários, as aulas duplas e o equilíbrio do número de aulas diárias por
disciplina, de forma a favorecer um trabalho pedagógico mais produtivo.
Em tempo de ensino presencial, o CEF 04 utiliza-se o regime de Sala
Ambiente para as turmas de ensino regular, de modo que o professor
permanece em sala e os alunos se movimentam nas trocas de horário.
Na semana pedagógica é proposta a prática avaliativa formativa no
intuito de analisar e identificar a adequação de ensino a fim de resultar no
verdadeiro aprendizado dos alunos, bem como a avaliação em uma
perspectiva processual e contínua, com preponderância dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos, buscando a reconstrução do conhecimento
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e o desenvolvimento de hábitos e de atitudes coerentes com a formação
integral do sujeito.
Para tanto, considera-se o aluno como ser criativo, crítico, autônomo e
participativo. Nesse entendimento, a avaliação dos aspectos qualitativos
compreende, além da acumulação de conhecimentos, o domínio do processo e
as possibilidades de autoavaliação e de reorientação.
Deste modo, é reforçada nas coordenações a importância do professor
utilizar instrumentos diversificados que possam ir além dos testes e das provas,
como, por exemplo, pesquisas, relatórios, seminários e trabalhos em grupo.
Esses recursos possibilitam, ao docente, identificar o desempenho do aluno
nas atividades desenvolvidas e tomar decisões. Possibilitam, sobretudo,
reorientar o discente, a partir das dificuldades identificadas, em um constante
processo de ação-reflexão-ação.

8.1. Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Nessa etapa da educação básica, é de se esperar que os alunos já
tenham incorporado à rotina escolar, atuem com maior independência e
dominem uma série de conhecimentos uma vez que suas capacidades
cognitivas passam por avanços significativos.
Os alunos começam a estabelecer relações de causalidade, o que os
estimula a buscarem a explicação das coisas (porquês) e as finalidades (para
que servem). O pensamento ganha maior flexibilidade, o que lhes possibilita
perceberem as transformações. Ampliam suas hipóteses estendendo-as a
contextos mais amplos, têm possibilidades de maior concentração e
capacidade verbal para expressar com mais clareza suas ideias e pontos de
vista.
Entretanto, é importante destacar que, apesar desses avanços, as
generalizações

são

ainda

bastante

elementares

e

estão

ligadas

às

possibilidades de observar, experimentar, lidar com representações sem
chegar, todavia, a uma formalização de conceitos. Dessa forma, é que o
currículo do Ensino Fundamental dos anos iniciais apresenta como eixo
integrador a Alfabetização/Letramento/Ludicidade, que perpassa todos os
componentes curriculares.

37

Com isso, a organização do trabalho pedagógico possibilita o
desenvolvimento das dimensões cognitiva, afetiva, social e motora dos alunos,
favorecendo o letramento em seus diversos sentidos: linguístico, matemático,
tecnológico etc. O letramento, portanto, facilita a interdisciplinaridade dos
componentes curriculares, considerando que todas as áreas do conhecimento
se manifestam pela linguagem.
Além disso, o trabalho pedagógico realizado no 4º e 5º ano do Ensino
Fundamental,

prossegue

pautado

nos

princípios

teórico-metodológicos

propostos para o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) no que tange: ao
letramento; à ludicidade; à formação continuada dos professores; à avaliação
formativa dos alunos para que possam ser realizados reagrupamentos e
elaborados projetos interventivos; bem como ao desenvolvimento das quatro
práticas

de

alfabetização

(leitura

e

interpretação,

análise

linguística,

sistematização para o domínio do código e prática de produção de textos).
Difere do BIA, mas dá continuidade à formação comum para o exercício
da cidadania e prosseguimento dos estudos, finalidade de toda a educação
básica.
A organização curricular nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
enfatiza a assimilação de conceitos, buscando desenvolver habilidades e
competências que possibilitem aos alunos prosseguir os estudos (Regimento
Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal, 2009).
Em face dos princípios de interdisciplinaridade e de contextualização
que permeiam todo o Currículo da Educação Básica, e da forma de habilitação
dos professores para atuar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o
tratamento didático-pedagógico dos componentes curriculares será de
Atividades, não se justificando preestabelecer número de horas para cada um
dos componentes curriculares.
As atividades de cada turma terão a duração diária de 5 horas, sob a
responsabilidade de um único professor que cumpre carga horária de 40 horas,
incluída a coordenação pedagógica.
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8.2. Anos Finais do Ensino Fundamental
A organização curricular no Ensino Fundamental - Anos Finais tem como
principal finalidade ampliar o conjunto de competências e habilidades
adquiridas pelos alunos ao longo dos primeiros anos de escolarização, no
sentido

de

aprofundar

conhecimentos

relevantes

e

introduzir

novos

componentes curriculares que contribuam para a formação integral e evolução
na aprendizagem.
No que confere à organização da matriz curricular do Ensino
Fundamental, essa concentra os conteúdos mínimos em três grandes áreas do
conhecimento: Linguagem, Código e suas Tecnologias (Língua Portuguesa,
Língua Estrangeira Moderna, Arte, Educação Física); Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias (Matemática, Ciências Naturais); Ciências
Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia). A constituição dos saberes
relaciona princípios e operacionalizações, teoria e prática, planejamento e
ação, norteando-se pelos princípios éticos e morais em que estão
consubstanciadas as relações sociais, as do mundo do trabalho e as de
convivência com o meio ambiente.
Para que se efetive um trabalho no qual professores e alunos tenham
autonomia, possam pensar e refletir sobre o seu próprio processo de
construção de conhecimentos e tenham acesso às novas informações, devem
ser observadas questões fundamentais e específicas dessa etapa em que,
segundo os pressupostos piagetianos, os alunos passam gradativamente do
estágio operatório-concreto para o pensamento formal.
Com isso, cabe aos professores propor questões e atividades em que os
agentes do processo de ensino e de aprendizagem possam dialogar, duvidar,
discutir, questionar e compartilhar informações, abrindo espaço para as
transformações, para as diferenças, para as correções, para as contradições,
para a colaboração mútua e para a criatividade.
Além de ser uma das propostas do 3º ciclo, as constantes atividades
com teor diagnóstico, como a utilização da ferramenta Google Forms, da qual
as atividades são postadas na plataforma virtual no formato formulário, que já
traz

os

resultados

em

gráficos/índices,

têm

demonstrado

resultados

satisfatórios no quesito ensino aprendizagem, uma vez que a qualidade do
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trabalho

pedagógico

está

associada

à

capacidade

de

avanços

no

desenvolvimento do aluno, destacando-se a importância do papel do professor
neste processo, assim como a relevância da proposta pedagógica adotada pela
instituição educacional.

8.3. Educação de Jovens e Adultos - 2º Segmento
Quando se trata de Educação de Jovens e Adultos (EJA), é necessário
ter clareza de que essa modalidade de ensino não nos remete apenas a uma
questão de faixa etária, mas, fundamentalmente, a uma especificidade cultural.
Nesse sentido, o indivíduo que procura os cursos para jovens e adultos
está inserido num contexto de diversidade sociocultural, cuja heterogeneidade
deve ser respeitada e aproveitada pelos professores, constituindo-se fator
essencial do currículo e do processo de aprendizagem. Os diferentes saberes e
as diferentes opiniões dos alunos adquiridas ao longo de suas práticas sociais
de vida e de trabalho, deverão ser, nesse sentido, o ponto de partida do
processo de aprendizagem sistematizada.
Do ponto de vista didático-metodológico, ressaltam-se o diálogo e a
participação democrática como mecanismos de interação. Dessa forma, o
diálogo, o respeito e a valorização dos saberes permitirão a emergência dos
conhecimentos prévios dos alunos, contribuindo para a elevação da autoestima
e da autoconfiança na capacidade de aprender, transformando-se, assim, em
poderosas ferramentas político-pedagógicas.
Os alunos de EJA possuem, normalmente, entre 15 e 65 anos de idade
e, em geral, são trabalhadores – balconistas, vendedores, mecânicos,
empregados domésticos e de serviços gerais, entre outros. Alguns deles já
possuem conhecimento sobre o mundo letrado, que adquiriram em breves
passagens pela instituição educacional ou durante a realização de atividades
cotidianas.
A Educação de Jovens e Adultos, voltada para os que não tiveram
oportunidade de cumprir sua escolaridade na idade própria, está assegurada
na Lei n° 9.394/1996 (LDB) – em seu Art. 4°, que ressalta o dever do Estado
com a educação pública que é efetivada “mediante a garantia do ensino
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fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram
acesso na idade própria”.
O sistema público de ensino do Distrito Federal oferece cursos de
Educação de Jovens e Adultos que compreendem a Base Nacional Comum
dos Currículos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, habilitando ao
prosseguimento de estudos, inclusive, em caráter regular.
Estas Diretrizes Pedagógicas corroboram com a extinção das antigas
“unidades”, tendo em vista que o novo currículo dá ênfase aos valores e às
atitudes, às competências, às habilidades e aos procedimentos. Há que ser
observada, também, a necessidade de se atentar para a contextualização do
que deve permear o processo de ensino e de aprendizagem da Educação de
Jovens e Adultos.
A EJA considera os mesmos princípios da Educação Básica, tornando
os conteúdos meios para o desenvolvimento dos processos cognitivos,
privilegiando a capacidade de pensar e desenvolvendo a competência de
processar as experiências de aprendizagem com autonomia intelectiva e com
destaque para o fato de que os jovens e os adultos:
• tenham desejo de aprender;
• aprendam o que sentem necessidade de aprender;
• aprendam praticando;
• tenham o aprendizado centralizado em problemas reais;
• aprendam melhor em ambiente informal;
• tenham melhor aproveitamento por meio da variedade de métodos,
recursos e procedimentos de ensino;
• tenham a oportunidade de descobrir e de construir por si mesmos.
A seleção e a organização das atividades ou experiências de
aprendizagem pressupõem alguns critérios que se relacionam diretamente
com:
• o contexto do aluno;
• o nível de desenvolvimento do aluno;
• os objetivos pretendidos;
• as normas e os valores que serão cultivados;
• as competências, as habilidades e os procedimentos requeridos.
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A Educação para Jovens e Adultos (EJA), no Centro de Ensino
Fundamental 04 possui público bastante heterogêneo e com inúmeras
dificuldades, o que, em decorrência da pandemia de covid-19, demandou uma
trabalhosa adaptação da modalidade para o ensino remoto.
O público da EJA é composto por adolescentes, jovens adultos, adultos
e até idosos. De maneira geral todos os alunos apresentam três tipos de
dificuldades para o desenvolvimento do aprendizado:
- Indisciplina (mais frequente entre os mais jovens), o que acarreta grande
dificuldade no aprendizado.
- Vulnerabilidade social, condição que muitas vezes impõe grande dificuldade
para o aluno estudar e frequentar a escola.
- Carência de pré-requisito de conteúdo, condição que torna o processo de
aprendizagem bem mais demorado, frequentemente fazendo com que o aluno
precise repetir disciplinas.
Dadas estas características típicas da modalidade, o ensino remoto via
plataforma digital apresentou baixa adesão. A grande maioria dos alunos optou
pelo material impresso. Isto fez com que a escola, na sua modalidade EJA, se
reinventasse e lançasse mão de outras estratégias pedagógicas, para alcançar
os alunos de forma mais efetiva.
Além da distribuição dos materiais impressos, os conteúdos foram
disponibilizados na plataforma digital, na internet (youtube) e nas redes sociais.
Também foram montados grupos no aplicativo de mansagens (whatsapp), por
séries, para que os alunos pudessem tirar dúvidas. Para elucidação dos
conteúdos impressos, os professores gravaram vídeos semanais e postaram
nas supracitadas mídias. Também foram feitas lives com os alunos.
A ampla utilização das várias ferramentas tecnológicas acima citadas, se
mostrou fundamental para que se pudesse minimizar o prejuízo pedagógico
causado pela implementação do ensino remoto, imposto pela pandemia.
8.4. Educação Especial
A Educação Especial tem sido definida em nosso país segundo uma
perspectiva mais ampla, que ultrapassa a simples concepção de atendimento
especializado, tal como vinha sendo a sua marca nos últimos tempos. Nesse
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sentido, uma análise de diversas pesquisas brasileiras identifica tendências
que evitam considerar a Educação Especial como um subsistema à parte e
reforçam o seu caráter interativo na educação global. Sua ação transversal
permeia todos os níveis – Educação Básica e Educação Superior, bem como a
modalidade Educação de Jovens e Adultos e a Educação Profissional.
Educação Especial, no enfoque inclusivista proposto pela LDB, cumpre
sua especificidade ao possibilitar aos Alunos com Necessidades Educacionais
Especiais (ANEE) desenvolverem suas competências, ultrapassando os limites
de sua realidade. Incluir ou integrar os alunos, desde a Educação Infantil, nas
classes regulares, e propiciar-lhes suportes especiais para que superem suas
limitações tornam-se objetivos explícitos dessa modalidade. Todas as
especificidades da Educação Especial, que sempre fizeram do Distrito Federal
um modelo nacional de trabalho exitoso, são enfocadas como instrumentos
para se conseguir que cada aluno em particular procure superar-se e
desenvolver competências que lhe possibilitem autonomia em sua situação de
vida diária e, também, em situação de trabalho que lhe favoreça resgatar a
dignidade de vida e o exercício pleno da sua cidadania.
A LDB, quando estabelece, em seu Art. 58, que a Educação Especial
será, “preferencialmente”, oferecida na rede regular de ensino, preocupa-se em
possibilitar ao aluno com necessidades especiais a oportunidade de
convivência com os demais alunos, mesmo que remotamente, como forma de
ampliar suas potencialidades.
O direito a uma vida plena e o usufruto da cidadania não lhe pode ser
negado. À instituição educacional cabe a responsabilidade de fazer valer esse
direito; e o Currículo, como instrumento de construção de competências, deve
orquestrar as ações para sua total consecução. Para os demais alunos será
também a oportunidade de conviver com as diferenças e aprender a respeitálas, fortalecendo a vivência de valores humanos como a solidariedade e a
cooperação.
Dominar o currículo além de sua competência específica, para tornar-se
o agente mobilizador dos conhecimentos necessários que irão fornecer o
suporte pedagógico-metodológico ao professor e ao aluno da classe regular,
tende a ser uma das responsabilidades do professor da Educação Especial.
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9. ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Nas instituições educacionais comuns, os alunos com necessidades
educacionais especiais (ANEE) são enturmados em classes comuns, turmas
de integração inversa e classes especiais. A organização da instituição
educacional inclusiva, nesse sentido, deve ter:
• professores capacitados para a regência de classe e professores
especializados em salas de recursos para o atendimento às necessidades
especiais do aluno;
• salas de aula em que estejam incluídos alunos com necessidades
especiais, de modo que todos se beneficiem das experiências enriquecedoras
promovidas pela diversidade;
• currículos adaptados às necessidades dos alunos;
• serviços de apoio pedagógico, envolvendo professores especializados
em áreas identificadas com as necessidades especiais dos alunos; professorintérprete de LIBRAS; professor guia-intérprete; professor de linguagens e
códigos aplicáveis à deficiência visual, física, mental e ao autismo;
• salas de recursos;
• professor itinerante para atender os alunos das instituições
educacionais que não dispõem da sala de recursos;
• rede de apoio interinstitucional de saúde, trabalho e serviço social;
• sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem
cooperativa em sala de aula, trabalho de equipe na instituição educacional,
constituição de redes de apoio, participação da família e apoio comunitário;
currículo aprofundado
• e enriquecido para atendimento aos alunos com altas habilidades,
bem como para aceleração de aprendizagem.
A inclusão será viabilizada na Educação Básica, cabendo à instituição
educacional regular, garantir o acesso e a permanência dos alunos com
necessidades educacionais especiais, apoiando-os, bem como aos seus
professores, para que tenham acesso à aprendizagem.
Deste modo, segue explanação do planejamento da sala de recursos
generalista

do

ano

letivo

de

2021

:
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 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 administrativas/burocráticas;
 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 e priorização do conteúdo/tempo programático
em vista a necessidade do aluno;
 Garantir o atendimento educacional especializado à distância em
momento de isolamento social;
 Promover a interação em encontros síncronos, via Google Meet, para os
alunos que têm acesso à tecnologia e a internet.
 Reorganizar situações de aprendizagem que favoreçam o processo;
 Fornecer material impresso adaptado e colorido para o aluno, quando
necessário. Produção de Plano Interventivo Individual Bimestral;
 Adequação Curricular e Relatórios.
 Produção de material complementar ao ensino do professor regente.
Quando impresso, o material é colorido e de boa qualidade.
 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 constante com as famílias via whatsapp, telefone, e-mail;


Enviar atividades complementares da Sala de Recursos Generalista
pela plataforma Google Sala de aula, 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.

Sistema

de

Educação

Híbrido

Para

o

Atendimento

Educacional

Especializado
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 Presencial: será montado um horário de atendimento aos alunos que
poderão frequentar neste formato.
 Os atendimentos acontecerão nas semanas em que o estudante não
estiver nas aulas presenciais com os professores regentes.
 Haverá envio das atividades complementares para a semana em que o
estudante não estará no atendimento, pela plataforma Google Sala de
aula, no whatsapp e também material impresso.
 Produção de atividades complementares ao ensino do professor
regente. Quando impresso, o material será colorido e de boa qualidade.


Preenchimento

de

documentação:

Plano

Interventivo

Individual

Bimestral;
 Adequação curricular e relatórios. Prezar pelo cumprimento dos
protocolos de segurança à prevenção da COVID 19, na sala de
recursos.


Atendimento de máximo três alunos por horário, visto que a sala é sem
ventilação (janelas).

 Alunos com grandes necessidades educacionais receberão atendimento
individualizado.
 Alunos com comorbidades poderão optar pelo ensino remoto.
 Entrevistar (anaminese) os responsáveis pelos alunos novos na UE e
atualizar dados dos outros alunos na escola, por meio de chamadas de
vídeo.

Área de Exatas/Ciências da Natureza Fabiana Assis Vieira - 2009234


Incentivar o estudante a resolver determinadas situações problema
visando à superação e desenvolvimento de atitudes que auxilie o
desenvolvimento da autonomia.



Trabalhar habilidades de leitura e interpretação;



Desenvolver o senso crítico, a expressão de opiniões e vivências do
dia a dia.



Favorecer atividades de Tratamento da informação (interpretação de
gráficos, tabelas e barras).
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Desenvolver a oralidade na linguagem matemática e a cognição.
Estimular o raciocínio lógico, memória e concentração.



Trabalhar o Sistema de Numeração Decimal. Trabalhar introdução à
geometria;



Trabalhar situações- problema para desenvolvimento do raciocínio
lógico;



Conhecer, compreender o uso das cédulas monetárias e trabalhar
situações-problema para desenvolvimento da autonomia em relação
ao sistema monetário brasileiro;



Trabalhar operações simples para desenvolvimento e resolução das
quatro operações. Incentivar a habilidade do uso da tecnologia nas
atividades pedagógicas.



Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra
e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o
funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e
fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.



Promover o direito do estudante a receber as atividades adaptadas a
sua cognição.



Cobrar investimos em recursos pedagógicos para o ensino
aprendizagem dos ENEEs.



Aplicar, orientar o preenchimento e efetivação da adequação
Curricular.

Além destas informações, apresentamos a grade horária no item Anexo II –
Complementares.

9.1. Classe Comum
A inclusão de alunos na classe comum do ensino regular requer o bom
entendimento e a interação entre os professores capacitados que atuam na
regência de classe e os professores especializados que atuam na instituição
educacional, tendo em vista beneficiar o aluno com necessidades educacionais
especiais em sua aprendizagem e desenvolvimento.
Dentre os serviços de apoio pedagógicos especializados relacionados
nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica
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constam as salas de recursos (2001, p.50), estrutura indicada para
funcionamento em instituições educacionais regulares visando atender na
complementação ou suplementação pedagógica aos alunos com necessidades
especiais matriculados nas classes comuns.
A sala de recursos é definida pela Diretriz Nacional como “serviço de
natureza pedagógica, conduzida por professor especializado, que suplementa
(no caso dos superdotados/altas habilidades) e complementa (para os demais
alunos) o atendimento educacional realizado em classes comuns em todas as
etapas da Educação Básica”.
As salas de recursos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
destinam-se ao atendimento de alunos com necessidades educacionais
especiais nas seguintes áreas:
• Deficiência Mental/Intelectual;
• Deficiência Física;
• Deficiência Múltipla;
• Deficiência Visual;
• Deficiência Auditiva;
• Surdocegueira;
• Transtorno Global do Desenvolvimento;
• Altas Habilidades/Superdotação.
Como tal, sua organização coaduna-se com o paradigma de escola
inclusiva, podendo ser constituída por mais de um professor, com formação em
educação especial, e em condições de apoiar alunos, professores e demais
integrantes da comunidade escolar nas questões referentes à aprendizagem,
desenvolvimento e integração social desses alunos.
A equipe especializada de apoio à aprendizagem oferece atendimento
aos alunos com necessidades especiais da rede pública de ensino do DF
atendendo, primordialmente, a questões pedagógicas.
Os profissionais (pedagogo e psicólogo, sendo este um elemento
faltante no nosso quadro) desempenham, na instituição educacional, uma
função múltipla que inclui ações isoladas ou combinadas das seguintes
atividades:
• atendimento educacional especializado ao aluno;
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• apoio ao professor regente na orientação de planejamento e
desenvolvimento do currículo em relação aos alunos com necessidades
educacionais especiais, quando solicitado;
• orientação quanto a registro documental, adequação curricular,
identificação e remoção de barreiras à aprendizagem;
• orientação a familiares e ao aluno, quando solicitado;
• promoção de material adaptado e complementação curricular no caso
de alunos com deficiência visual;
• estudos de caso de alunos para efeito de avaliação, remoção,
promoção, intervenção;
• orientação à direção quanto à organização das turmas;
• apoio à formação continuada dos professores das escolas comuns e
do serviço de apoio;
• apoio à inclusão escolar, dentre outras.

A Sala de Recursos Específica para Deficientes Visuais funciona como
polo nesta unidade de ensino. Este espaço pedagógico destina-se ao
atendimento complementar aos estudantes com deficiência visual, a qual
refere-se a uma situação de perda total da visão, denominada cegueira ou a
um quadro de baixa visão, o estudante cego necessita, para o seu
desenvolvimento educacional de atendimentos específicos, tais como: domínio
do Braille, sorobã, orientação e mobilidade, dentre outros, enquanto as
condições de baixa visão são variáveis, bem como as necessidades
educacionais especiais que variam de um para outro, de acordo com o grau de
sua perda visual.
Diante dos desafios impostos pela pandemia à educação, foram
necessárias adaptações às atividades desenvolvidas pela sala de recurso
específica para atendimento ao estudante com deficiência visual. Neste
contexto a equipe que atua na sala, teve como principal atribuição apoiar o
processo não presencial de ensino aprendizagem de seus estudantes, por
meio das seguintes ações:
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• Assistência aos professores regentes nas respectivas escolas de
origem, possibilitando a eles a escolha de estratégias de ensino e
aprendizagem que melhor atendam esses estudantes;
• Produção de materiais adaptados (ampliados e em braille) em caráter
complementar, de acordo com as especificidades e demandas de apoio
identificadas;
• Mediação

de ações no Ambiente Virtual de Aprendizagem,

comunicação com seus estudantes e suas famílias/responsáveis, via telefono,
WhatsApp, e-mail, chats e plataforma Google Sala de aula (mural), para
orientação e esclarecimento de dúvidas e disponibilização de materiais
pedagógicos;
• Atendimento individualizado em turma virtual, por meio da plataforma,
conforme horários preestabelecidos;
• Postagem de atividades semanais conforme as habilidades e
competências a serem alcançadas pelos nossos estudantes;
• Elaboração de Plano Bimestral das atividades, considerando a
realidade de cada estudante, de modo que seja garantida a continuidade do
processo de ensino aprendizagem;
• Elaboração de relatório das atividades desenvolvidas pela itinerância e
participação em reuniões com SUBIN/DEIN quando convocada.
Houve, ao longo deste processo, algumas situações adversas como a
falta de recursos tecnológicos dos alunos, a ausência do contato físico
necessário principalmente para a pré-alfabetização Braille, a incapacidade de
se realizar o trabalho de orientação e mobilidade, além da falta de
comprometimento de algumas famílias em relação ao acompanhamento
educacional de seus filhos.

9.2. Classe Especial
Considerando a perspectiva de inclusão educacional, a Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal orienta que os alunos com
necessidades educacionais especiais sejam atendidos prioritariamente em
classes comuns. Nesse sentido, nos casos em que o aluno necessitar de um
atendimento diferenciado, em decorrência de dificuldades de comunicação ou
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socialização, serão mantidas e/ou formadas classes especiais em caráter
temporário e transitório.
Os professores das classes especiais podem desenvolver projetos de
integração e de articulação das atividades pedagógicas em conjunto com uma
turma regular, observando-se a compatibilidade idade e série, de modo que os
alunos da classe comum participem das atividades na classe especial e viceversa. Essas atividades pedagógicas devem ser definidas a partir dos
interesses e das necessidades dos alunos.

10. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Avaliar não se resume só em medir. O ato avaliativo é composto por
intervenções constantes, por isso as afirmações: enquanto se aprende se
avalia e enquanto se avalia ocorrem aprendizagens, são válidas tanto por parte
do docente quanto do estudante.
O objetivo das Diretrizes de Avaliação é articular os três níveis da
avaliação que são: aprendizagem, institucional e em larga escala.
Desta forma é importante destacar a coordenação pedagógica da nossa
escola como um espaço-tempo primordial de estudo, discussão de concepções
e das nossas práticas avaliativas, bem como de autoavaliação da escola,
espaço do planejamento pedagógico com vistas à constituição dos processos
didáticos emancipatórios nos quais ensinar, aprender, pesquisar e avaliar não
se darão isoladamente ou em momentos distintos.
Para compor a avaliação formativa, são utilizados seminários, pesquisas,
trabalhos em pequenos grupos com encontros virtuais, estudos dirigidos,
debates, portfólios e provas. Nos finais de cada bimestre, serão realizadas as
provas.
A recuperação continua, é feita por meio de tira-dúvidas, exercício de
fixação e outras atividades a escolha do professor antes da semana de provas.
Os conselhos de classe são realizados durante a coordenação
pedagógica, via videoconferência, com data e hora predeterminadas, com a
participação de membros da equipe gestora, SOE, Sala de Recursos, equipe
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de apoio à aprendizagem, coordenadores, professores e representantes de
turma. Na oportunidade são avaliados o desempenho.

11.

ORGANIZAÇÃO

CURRICULAR

DO

CENTRO

DE

ENSINO

FUNDAMENTAL 04 DE SOBRADINHO
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal adota a política
de que os serviços de apoio especializado devem respaldar-se nos regimentos
escolares e nas propostas pedagógicas das instituições educacionais.
De acordo com as orientações emanadas da Secretaria, adequações
curriculares implicam a planificação pedagógica e as ações docentes
fundamentadas em critérios que definem:
• o que o aluno deve aprender;
• como e quando aprender;
• que formas de organização de ensino são mais eficientes para o
processo de aprendizagem;
• como e quando avaliar.
Essas adequações não devem ser entendidas como um processo
exclusivamente individual ou como uma decisão que envolve apenas o
professor e o aluno, uma vez que se realizam na proposta pedagógica da
instituição educacional, no currículo desenvolvido em sala de aula e
individualmente.
As adequações curriculares constituem as possibilidades educacionais
de atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos, sendo realizadas,
quando necessárias, para tornar o currículo apropriado às peculiaridades dos
ANEE, tornando-o dinâmico, alterável, passível de ampliação, a fim de que
atenda realmente a todos os alunos.

11.1. As Propostas Pedagógicas
A necessidade de fechar as escolas devido à pandemia de Covid-19
obrigou a SEDF a elaborar e implementar soluções de ensino remoto de
maneira emergencial. As ações de contingência tentam garantir o mínimo de
continuidade de atividades escolares, preservando o possível no processo de
ensino

e

aprendizagem

dos

estudantes

em

todo

o

país.
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O currículo continua dando segmento aos planejamentos e será
adequado nas proposições dos planejamentos estratégicos e de acordo com os
recursos digitais. Avaliações do processo de ensino-aprendizagem serão
realizadas de modo frequente, buscando adequar e sempre elevar os níveis de
efetivo aproveitamento. As adaptações das aulas remotas variam, gerando
maior produtividade e constituindo a melhor opção para a manutenção e
continuidade do ambiente escolar, além de ampliar as habilidades e
competências dos alunos na área da tecnologia e na cultura digital, aspectos
fundamentais na educação da contemporaneidade e contemplados na BNCC.
A proposta de trabalho remoto inclui o uso de videoconferências, aulas
gravadas, trabalho colaborativo on-line e de ferramentas GSuite. Alunos
conversam em murais de salas de aula virtuais, perguntam, tiram dúvidas. São
utilizados questionários interativos, projeções de PPT, uso de programas
dentre outras formas de interação virtual.
A equipe do CEF 04 se viu numa grande onda de iniciativas na
necessidade de manter um olhar mais atencioso nas soluções adotadas e
refletir sobre como aprimorá-las para atender melhor aos estudantes, uma vez
reconhecida suas necessidades mediante constante análise do perfil da
comunidade escolar.
O CEF 04 iniciou simultaneamente um plano de planejamento,
organização e adaptação de continuidade das atividades pedagógicas a
distância. Para isso, dispomos um coordenador para liderar o grupo de
aplicativo de mensagens a cada duas disciplinas, a fim de integrar a equipe
gestora a todo o processo de planejamento e então, gerir a implantação de
uma base adequada, eficiente e eficaz ao momento excepcional que a
sociedade vive e às atividades escolares decorrentes. As coordenações
pedagógicas acontecem, via videoconferência, com toda a equipe de modo
proveitoso e produtivo.
Na migração para a modalidade de ensino remoto, criamos, também,
uma equipe de apoio e suporte tecnológico, para minimizar as dificuldades com
as novas ferramentas e promover interação mais ágil com nossos professores,
alunos e pais. Adotamos, portanto, um regime processual e racional de
implementação com a finalidade de minimizar o desconforto. Disponibilizamos
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treinamentos e equipamentos para permitir a execução das atividades
laborativas.
Frente

aos

desafios,

a

proposta

pedagógica

da

instituição

educacional preocupa-se para além das adequações curriculares, mas,
também, ao apoio socioemocional de toda comunidade escolar. Neste âmbito,
foram promovidas oficinas de acolhimento dentre outras ações que podem ser
apreciadas no documento Relatório de Ações – SEAA/CEF04, bem como no
Plano de Ação Anual da Orientação Educacional do CEF 04, em anexo
(ANEXO 16).
Quanto ao conteúdo desenvolvido na plataforma virtual/material
impresso: as medidas de adequação, no âmbito do currículo, são realizadas
pelo professor e destinam-se, principalmente, à programação das atividades.
Focalizam a organização e os procedimentos didático-pedagógicos e destacam
o como fazer, a organização temporal dos componentes curriculares e a
coordenação das atividades docentes, de modo a favorecer a efetiva
participação, integração e aprendizagem do aluno.
Individualmente: as modalidades de adequação, nesse âmbito, focalizam
a atuação do professor na avaliação e no atendimento ao aluno. Compete ao
professor o papel principal na definição do nível de competência curricular do
aluno, bem como na identificação dos fatores que interferem no processo de
ensino e de aprendizagem. As adequações têm o currículo regular como
referência básica e adotam formas progressivas de adequá-lo, norteando a
organização do trabalho de acordo com as necessidades do aluno. Estas
correspondem ao conjunto de modificações nos elementos físicos e materiais
do ensino, bem como aos recursos pessoais do professor e seu preparo para
trabalhar com os alunos. Tais adequações são definidas como alterações ou
recursos especiais, materiais ou de comunicação que venham a facilitar o
desenvolvimento do currículo escolar pelos ANEEs, principalmente.
As seguintes medidas constituem adequações de acesso ao currículo:


Criar condições para o aluno na instituição educacional de

atendimento;


Propiciar os melhores níveis de comunicação e interação com as

pessoas com as quais convive na comunidade escolar;
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Favorecer a participação nas atividades escolares;



Disponibilizar atendimento específico necessário;



Fornecer

ou

adquirir

os

recursos

materiais

específicos

necessários;


Adaptar materiais de uso comum;



Adotar sistemas de comunicação alternativos para os alunos

impedidos de comunicação oral (no processo de ensino e de
aprendizagem e na avaliação).
As adequações nos elementos curriculares focalizam as formas de
ensinar e avaliar, bem como as competências e habilidades a serem
desenvolvidas, considerando a temporalidade, os conteúdos e os objetivos.
São definidas como alterações realizadas nas competências, habilidades,
procedimentos de avaliação, atividades e metodologias para atender às
diferenças individuais dos alunos.
A maior parte das adequações curriculares realizadas na instituição
educacional é considerada de pequeno porte, visto que constituem facilmente
realizadas pelo professor no planejamento das atividades docentes e
representam pequenos ajustes no contexto de sala de aula.

12.

PLANO

DE

APLICAÇÃO

DE

RECURSOS

FINANCEIROS

-

PDAF/PDDE/MAIS EDUCAÇÃO
Neste plano relatamos as ações, as melhorias e as áreas onde foram
feitas intervenções com os recursos recebidos, tanto da área federal como
distrital, para a adequação da estrutura física e pedagógica para a devida
aplicação desta PP. O objetivo é operacionalizar a planilha de aplicação dos
recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira
(PDAF), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e Programa Mais
Educação (PME). Constam desse plano:
•

Pintura da escola e quadras esportiva.

•

Troca da maior parte dos quadros brancos.

•

Melhoria no laboratório de informática.

•

Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas

de aula, professores/coordenação.
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•

Aquisição de materiais pedagógicos.

•

Manutenção do circuito de som, câmeras e alarmes.

•

Adequação e informatização das salas do SOE, DV e recursos.

•

Pagamento da ajuda de custo dos monitores.

•

Materiais pedagógicos.



Atender situações emergências.

13. PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
(OTP)
O atual cenário educacional do CEF 04 de Sobradinho é resultado de
transformações importantes ocorridas no decorrer do tempo e observadas
minuciosamente a fim de se tornarem ponto de partida da ação pedagógica.
Neste sentido, a escola visa, como instituição social, constantemente
modicar-se e reconstruir-se. Deste modo, é necessário pensar em uma escola
plural. Os objetivos políticos e pedagógicos que fundamentam este projeto e o
trabalho da gestão escolar devem ser resultado de discussões e ações
implementadas pela escola.
A

formação

continuada

e

o

aperfeiçoamento

proﬁssional

de

professores e demais funcionários da educação, a elaboração de planos de
ação e projetos são frutos do planejamento pedagógico e estratégico que são
instrumentos do desenvolvimento de competências essenciais para aperfeiçoar
a visão da escola em sua totalidade.

13.1. Plano de Ações e Estratégias
•

Fazer análise do Currículo em Movimento e fazer prévio

planejamento anual em conjunto para ser tomado como referência no
decorrer do ano letivo;
•

Dinamizar o espaço das coordenações coletivas ao propor cursos

oferecidos via circular SEDF;
•

Aperfeiçoar a integração do trabalho em equipe com sugestões de

atividades com temas transversais a fim de que se ajuste o acordo de
forma conjunta;
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•

Propiciar a formação continuada ao corpo docente sobre o

ambiente virtual;
•

Prestar apoio e suporte na organização do diário de classe, bem

como no uso do diário eletrônico;
•

Favorecer materiais necessários para garantir as ações coletivas

e individuais dos professores;
•

Identificar casos de educandos que apresentem dificuldade de

aprendizagem

e/ou

que

necessitem

de

apoio

das

equipes

especializadas, discutindo possíveis ações a serem tomadas em sala
de aula;
•

Analisar resultados dos dados obtidos na realização das

avaliações externas e, partindo deste ponto de referência, elaborar
plano de ação voltado para a superação das dificuldades apontadas;
•

Avaliar as atividades temáticas/festivas apontando o que pode ser

melhorado;
•

Deixar os docentes a par das circulares informativas.

14. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP
Esta proposta pedagógica é fruto de um trabalho de discussões,
resolução de conflitos, tomada de decisões coletivas e união de forças pela
construção de um espaço escolar voltado para a formação global de nossos
alunos. Nela estão contidas as bases teórico-filosóficas onde baseamos a
nossa prática pedagógica e administrativa, bem como os projetos com os quais
trabalhamos em busca do alcance de nossos objetivos. As metas estão
presentes nas ações do Plano de Trabalho da Gestão Democrática, e estará
sujeita a constante revisão e atualização por parte da comunidade escolar, uma
vez que é fruto do trabalho coletivo.

14.1. Acompanhamento e Avaliação da PP
A avaliação eficaz da PP se faz por meio do acompanhamento das
metas traçadas para atender às necessidades da instituição escolar. Estas são
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atualizadas a qualquer tempo, de acordo com as necessidades do momento
que surgem no cotidiano escolar. Este acompanhamento é realizado nas
coordenações pedagógicas, para que se possa verificar se o planejamento está
adequado com a problemática atual, quais os objetivos que foram atingidos,
quais as metas que não foram alcançadas e quais ações necessitam de
redirecionamento. Em seguida, na oportunidade de reunião de pais,
apresentamos as atualizações em busca de sugestões e aprovação.
Nossa unidade escolar sempre prezou pelo diálogo e o bom
relacionamento com toda a equipe, principalmente no momento atual de
aprendizado de todos em relação à utilização das tecnologias e metodologias
novas de trabalho impostas pela Pandemia da Covid-19.
Estamos em constante aperfeiçoamento do nosso modelo de
atuação e atividades remotas, pensando sempre no bem-estar de toda a
comunidade escolar. Desse modo, o plano de ação para as aulas remotas foi
organizado por fases de adaptação gradativa das aulas on-line.
Para os alunos da plataforma, além de aulas virtuais, são postados
links de vídeos com explicação do conteúdo a ser tratado, material teórico e
atividades em formulário, em sua grande maioria. O intuito é que a correção
automática gere gráficos que nos dê o parâmetro da eficiência da
aprendizagem, assim, é possível saber quais assuntos apresentam fragilidade
e necessitam de uma atenção maior para que seja aprendido. As atividades
valem pontuação e são corrigidas pelo professor regente por videoaula ou pelo
mural da plataforma.
Quanto aos alunos que não possuem acesso ao material digital, é
feita apostila com conteúdo teórico e atividades, além de mensagens de cunho
afetivo que os professores se dispõem a incluir no documento de forma afetiva
e acolhedora. Este material é produzido na escola e entregue quinzenalmente
por uma equipe responsável que segue rigorosamente os critérios de
segurança. Após quinze dias, o material do aluno retorna respondido e fica
guardado, em quarentena, por cinco dias. Só após este período o professor
recebe para correção. No mesmo dia que o aluno traz o material respondido,
ele já leva a nova apostila para mais quinze dias.
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Sob este enfoque o processo de avaliação é intrínseco, e constante,
à Proposta Pedagógica, pois através do mesmo é possível mensurar todo o
processo da gestão democrática.

15. Anexo I - PROJETOS ESPECÍFICOS
15.1. RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO - Aprendendo com a lógica PDI
15.2. Oficinas de criação: construindo habilidades do eu-escritor PROJETO DE REDAÇÃO-PDII e III
15.3. PROJETO INTERVENÇÃO - ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (Projeto suspenso no ensino
remoto)
15.4. PROJETO INTERVENTIVO - Em busca do aprender (Projeto
suspenso no ensino remoto)
15.5. Projeto de leitura e escrita - Anos iniciais
15.6. Projeto Educação Integral (Projeto suspenso no ensino remoto)
15.7. Leitor Mirim (Projeto suspenso no ensino remoto)
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho
Centro de Ensino Fundamental 04 de Sobradinho

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
Aprendendo com a lógica- PD1

O’Zelb de Freitas Cardoso (Gestor)
Ricardo Neri Queiroz (Professor de matemática)

Sobradinho, 2019.
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OBJETIVO
O presente projeto tem como objetivo implementar as aulas de Projeto
Diversificado I (PD I), disciplina que integra a grade curricular das séries finais
do Ensino Fundamental da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no
Centro de Ensino Fundamental 04 de Sobradinho, aulas de Raciocínio Lógico.
Por meio de atividades diversificadas, as aulas têm o intuito de promover
um momento para que o aluno desenvolva a capacidade de raciocinar de forma
lógica e crítica, propiciando também o aprimoramento de habilidades que
contribuam para o processo de aprendizagem das demais disciplinas da grade
curricular.
Dentre essas habilidades espera-se que o aluno desenvolva melhor a
sua capacidade de interpretar e produzir textos e resolver problemas. Além
disso espera-se que posteriormente o aluno ao ingressar no Ensino Médio
ainda usufrua dos benefícios do desenvolvimento/habilidades adquiridos
durante o processo desenvolvido nas atividades de PD I.
A autonomia, a socialização, as relações interpessoais, o bom convívio
escolar, a capacidade de compartilhar os saberes adquiridos e entre outros
aspectos que auxiliem na vida acadêmica do educando preparando-o para o
futuro.
METODOLOGIA
Serão ministradas aulas de Raciocínio Lógico para turmas de 6º, 7º, 8º e
9º ano uma vez por semana, conforme distribuição da carga horária. As aulas
têm a finalidade de trabalhar com jogos de tabuleiro como a dama e o xadrez,
resolução de problemas de lógica, quebra-cabeças como o Tangram e
encaixes perfeitos de madeira e também conteúdos mais específicos de
Raciocínio Lógico. Dessa forma espera-se que o aluno, a longo prazo,
potencialize o desenvolvimento cognitivo inerente a cada disciplina regular da
grade curricular.
A maioria das atividades serão desenvolvidas com o apoio de material
concreto, o que torna as aulas de PD I mais práticas, diferenciando-se das
demais disciplinas, deixando o(a) professor(a) com liberdade para selecionar a
ferramenta mais adequada ao desenvolvimento cognitivo conforme a idade/ano
do aluno.
A escola deverá oferecer ambiente apropriado para o desenvolvimento
do projeto citado, como sala ambiente, jogos de tabuleiro, jogos desafio e
informática.
Dessa forma o professor encontrará a melhor forma de avaliar o aluno
dentro das especificidades da disciplina podendo optar por produção de
projetos, trabalhos individuais ou em grupo e resoluções de situações
problemas propostos pelo professor, assim sendo, o aluno será capaz de
compreender que o seu aprendizado pode ser avaliado de forma diferenciada,
despertando-o para um aprendizado motivador, onde o mesmo poderá
desenvolver o prazer pelo aprendizado em busca de novos conhecimentos.

CONCLUSÃO
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De acordo com o currículo em movimento dos Ensino Fundamental anos
finais, possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em
uma perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação
para a Diversidade, Cidadania e Educação e Educação para a
Sustentabilidade, corrobora com o presente projeto proposto.
Para tanto, ainda citando o currículo em movimento, promover as
aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita
e do cálculo, e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de
diversos letramentos, sendo o Raciocínio Lógico uma ferramenta facilitadora
para tal finalidade, é de se esperar que as atividades a serem trabalhadas nas
aulas de PDI desenvolvam nos estudantes as habilidades cognitivas sócio
educacionais e éticas.
Além disso, como os jogos exigem o uso de estratégias e a própria
didática do jogo trabalha com valores, acredita-se na descoberta de alunos
com altas habilidades para que sejam indicados à equipe responsável na
escola.
Dessa forma ao promover experiências o projeto em questão, por sua
vez, oportuniza relações interpessoais e coletivas com o objetivo de formar
estudantes colaborativos, pesquisadores, críticos e corresponsáveis por suas
aprendizagens.
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Sobradinho, 2019
1. Justificativa

A trajetória escolar dos alunos da escola pública, desde a alfabetização
até o nono ano, está marcada por desafios na construção da escrita. Os
indicativos do IDEB nacional vêm demonstrando a necessidade de que as
escolas desenvolvam estratégias pedagógicas diferenciadas para que os
alunos alcancem habilidades na leitura, escrita e intepretação. De modo que o
domínio da norma culta seja alcançado em termos de pré-requisitos tais como:


Ser o autor de seus textos, em diversos gêneros.



Ser autônomo na compreensão do que se lê.



Ser parte integrante do processo linguístico.

Nos anos finais do ensino fundamental é grande o número de alunos
reprovados por não ter o domínio esperado na língua portuguesa. Sobretudo,
que os conteúdos dos parâmetros curriculares sejam contemplados. Os
mesmos parâmetros carregam diretrizes as quais orientam acerca da
competência linguística:
Um dos aspectos da competência discursiva é o sujeito
ser capaz de utilizar a língua de modo variado, para
produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto, a
diferentes situações de interlocução oral e escrita.
(Parâmetros Curriculares, 1998, p.,23).
Além da competência linguística outro desafio para professores está na
articulação dos conteúdos de diferentes disciplinas ao contexto da produção
escrita. Por outro lado, não há outro espaço social que cumpra a função da
aprendizagem e, com isso, da produção da escrita, que não seja a escola.
Professores de diferentes áreas do conhecimento ainda não conseguiram
articular a necessidade do aprimoramento da escrita em suas disciplinas.
Muitos deles, equivocadamente, advogam ser tarefa apenas de Língua
Portuguesa.
A flagrante situação de defasagens na produção de textos coaduna-se
ao que pesquisou o escritor Ariano Suassuna, para o qual “na maioria das
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nossas escolas, a produção escrita aparece pouco, está abandonada. Das
práticas de linguagem desenvolvidas em sala de aula, a escrita é a mais frágil.
Trabalha-se mais com a leitura que a escrita”.
Outro contexto igualmente necessário e, até mesmo problemático,
refere-se ao prazer de escrever. Alunos de modo geral relatam que é chato,
dispendioso, cansativo e que lhes faltam as ideias. Acham-se pouco criativos, o
que resulta em abandono da escrita, ou produções com nível vocabular
extremamente pobre e incoerência de ideias.
A avaliação pedagógica tem demonstrado dificuldades na estruturação
textual (paragrafação, pontuação, alíneas, translineação, margens, etc.). Tais
dificuldades ocorrem em todas as disciplinas que envolvam a escrita. O que
reforça a necessária interdisciplinaridade na produção escrita em toda vida
acadêmica do aluno.
A necessidade do projeto de criação: construindo habilidades do euescritor pretende, sobretudo, numa abordagem interdisciplinar, resgatar o
sentido da escrita, de modo a auxiliar o aluno a ambientar-se na escrita e a
familiarizar-se como sujeito autor-escrita que experimenta o prazer de escrever
de modo a colaborar com o redimensionamento da prática no ambiente
escolar.
Nesse

sentido,

pretende-se,

a

partir

de

levantamentos

nas

coordenações pedagógicas, de núcleos temáticos abordados em outras
disciplinas e de temas atuais, construir, através de dinâmicas grupais,
encontros dialogados para suscitar a problematização do real e do cotidiano
para fazer nascer, por meio de argumentações dos alunos, o plano da escrita.
A problematização de temas cotidianos e soluções para eles infere
redimensionamento do ponto de vista político do aluno, de seu olhar cidadão
para as questões humanitárias e, com isso, construir conjuntamente soluções.
Advém que, a partir dessas análises grupais, a construção textual nasce
na partilha de ideias de modo a facilitar o “desbloqueio” do processo da escrita,
visto que, em suas mentes, já foram organizadas as ideias e opiniões.
As várias atividades didático-pedagógicas desenvolvidas em todas as
disciplinas do ensino fundamental - anos finais - ainda não contemplam a
produção de texto. Geralmente, a prática da escrita é desenvolvida de forma
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continuada e sistemática, sempre ficando a cargo apenas das aulas de Língua
Portuguesa, que por sua vez, já estão sobrecarregadas e com pouquíssimas
horas aulas para efetivar todo o conteúdo necessário ao processo de ensinoaprendizagem.
Assim, as aulas de PD2 e 3 com professor exclusivo para tal projeto,
otimizará o planejamento pedagógico coletivo, nos quais serão suscitados,
junto aos professores de outras disciplinas, as temáticas relevantes que estão
ou serão tratadas no currículo de cada matéria.
Desta forma, PD2 e 3 articulará, continuadamente, a discussão, debate
e reflexão com os alunos com uso de tecnologias diversas como: filmes,
computadores, revistas, visitações extracurriculares em espaços culturais etc. a
fim de que tais experiências forneçam material cultural para os alunos em
nossas oficinas de escritas.
Finalmente, espera-se que o projeto concorra para que haja uma
verdadeira interface de conteúdos nas práticas, sobretudo, de prazer em
escrever e tornarem-se autores-escritores.
2. OBJETIVOS GERAIS
 Desenvolver

senso

crítico

reflexivo

que

suscite

habilidades

competências linguísticas, de modo que alunos possam construir novas
formas de expressão a tornarem-se escritores de excelência


Fomentar habilidades do domínio da própria língua culta.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Elaborar oficinas de linguagem sobre temas diversos em interface com
as demais disciplinas curriculares.

 Preparar os alunos para concursos de redação escolares e regionais,
Olímpiadas

de

Língua

Portuguesa,

para

o

ensino

médio

e,

consequentemente, para o Enem.
 Potencializar as habilidades orais para que ideias e articulações
semânticas sejam repassadas à escrita.
 Melhorar a escrita dos alunos e a organização textual.
 Construir habilidades de reconhecimento de diferentes tipos e gêneros
linguísticos e fomentar a produção desses gêneros na escrita.
 Construir argumentação a fim de melhor expor suas opiniões.
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 Formar senso crítico e proficiente da linguagem, conquistando
autonomia para atuar como cidadão.
 Ter domínio da própria língua e da norma culta.
4. Estratégias didático- pedagógicas
4.1. Articulação interdisciplinar para as oficinas de criação
A produção escrita articula-se com a história e com as atividades
relacionadas à leitura e à escrita. Espera-se que o aluno tenha um bom
desempenho nas demais disciplinas com uma maior compreensão dos fatos
históricos – HISTÓRIA; compreender as diversidades e se posicionar de
maneira argumentativa nas questões sociais e geográficas – GEOGRAFIA;
relacionar diversos tipos de artes com a literatura e seu período histórico –
ARTES; interpretar de forma clara de modo a desenvolver seu raciocino lógico
– MATEMÁTICA, absorver a globalização de diversas línguas dentro de seu
mundo – INGLÊS.
4.2 Temas atuais e críticos articulados ao ENEM
A discussão dos temas será mediada na articulação de projetos
desenvolvidos na escola tais como: Política de privacidade, racismo, Lei Maria
da Penha e violência social. Enfim, o currículo está em permanente movimento
na interface do agora que precisa ser problematizado, pensado pelos alunos
em sua esfera social, cultural e, sobretudo, identitário-emocional.
4.3 - Oficinas de ideias
As oficinas de ideias serão estruturadas nas aulas a partir de seis
momentos respectivos:
1) levantamento de temas a partir de assuntos cotidianos, escolha e debate
dos temas (textos motivadores); serão ofertados aos alunos diferentes
materiais sobre o tema em debate; outros professores poderão colaborar com
materiais dos temas de suas aulas;
2) o professor condutor do projeto organizará os alunos em grupos de
interesses temáticos para que possam refinar e rediscutir, complementar as
ideias fazendo as primeiras pontuações (anotações conceituais) dos temas;
3) no início da produção, o professor, em mediação nos grupos, fará com que
sejam elencados tópicos essenciais para a produção da escrita: título e
organização ideias- ancoras para cada parágrafo de sua redação;
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4) o professor, então, faz uma exposição dialogada para debater mais uma vez
os temas grupais e, com isso, também realizar as primeiras correções que,
nesse momento, não estão pautadas na ortografia ou rigor gramatical;
5) é realizada a extensão textual de onde se parte para a organização
estruturada da escrita e para organização do portfólio;
6) é ofertado um chek list em forma de tabela para correções coletivas e
individuais. Todos podem revisitar o seu texto, fazer considerações e
pontuações sobre as suas próprias ideias.
5. PORTFÓLIO
Este material é um instrumento riquíssimo que garante a beleza da
construção própria, individual e personalizada para, de fato, promover o avanço
no desenvolvimento criativo e autônomo no eu-escritor ao perceber sua
evolução.
6. OFICINAS DE ORTOGRAFIA
São dadas redações (não identificadas), produzidas pelos próprios
alunos, para os demais verificarem os erros gramaticais cometidos e os
corrigirem. Desta forma a fixação de palavras escritas erroneamente, após
serem corrigidas, tem um impacto maior na aprendizagem ortográfica.
7. TRABALHO DE COLETA DE GÊNEROS
O fato de nossos alunos não conseguirem formar na linguagem oral a
pluralização de frases combinando gramaticalmente o artigo com o substantivo
e adjetivo é preocupante, pois na linguagem escrita, ele fatidicamente cometerá
o mesmo erro.
Muito se é tratado de escrita e produções textuais para o ensino
médio, sem haver a preocupação de como este aluno chegará lá. Este projeto
visa dar uma maior importância para o aluno do EF para que chegue ao EM já
sabendo a modalidade padrão de escrita, avançando em suas autorias com
mais propriedade e maturidade, melhorando sua técnica de escrita e se
preparando melhor para as avaliações.
Para isso, o projeto deve trabalhar com a sequência daquilo que é
proposto no currículo para cada ano, com um mesmo professor que
acompanhe e avalie o desempenho, a maturidade e o crescimento linguístico
do aluno durante sua formação escolar nas aulas de PD2 e 3. Este aluno é
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treinado a escrever e “soltar suas amarras” com a escrita de forma aprazível,
sendo capaz de criar, de opinar, argumentar e sugerir propostas de melhorias
(como pede o Enem) desde o sexto ano.
A realização das atividades já vem acontecendo de forma dinâmica
em nossa escola obedecendo o Currículo em movimento da SEDF.

8. ATIVIDADES REALIZADAS EM SALA
Exemplo de como chegam produzindo uma redação no 7º ano:

Exemplo de como produzem depois das orientações:
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9. AVALIAÇÕES
 Caderno de caligrafia
 Atividades de reconhecimento de textos
 Produções de textos narrativos, descritivos, dissertativos, poemas,
cordéis, entre outros.
 Identificar em revistas e jornais reportagens, crônicas, propagandas,
documentários, charges.

 É aplicada uma redação com textos motivadores, para que os alunos
possam entender melhor o tema da redação e em seguida aplicada a
tabela de correção, conforme exemplificado abaixo, para fazer a análise
avaliativa.
 Montagem do portfólio.
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TABELA DE CORREÇÃO DE REDAÇÃO PARA 6º e 7º ANO:
01 Tem título.

0,4

0,4

0,4

02 Tem uma linha em branco depois do título.

0,4

0,4

0,4

03 Tem alínea.

0,4

0,4

0,4

04 Tem intro /desenv/conclusão – mínimo de três 0,4

0,4

0,4

parágrafos.
05 O número de linhas está entre 25 e 30 linhas.

0,4

0,4

0,4

06 A redação foi feita com caneta.

0,4

0,4

0,4

07 O número de linhas entre os parágrafos estão bem 0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

09 Tem coerência – a redação tem lógica, harmonia 0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

distribuídas.
08 Não tem erros de ortografia e/ou pontuação.

entre os fatos e as ideias.
10 Tem coesão – a redação tem harmonia entre 0,4
palavras, frases e parágrafos.
Corretor 1

--X-- --X--

Corretor 2

--X--

--X--

Corretor 3

--X-- --X--

Total Geral( professora)

TABELA DE CORREÇÃO DE REDAÇÃO PARA 8º ANOS

01 Tem título/uma linha em branco após/ alínea.

0,5

0,5

0,5

02 Demonstrou conhecimento do tema, fora dos textos 0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

04 Houve argumentação em defesa de seu ponto de 0,5

0,5

0,5

motivadores, com fatos e opiniões.
03 O número de linhas está entre 25 e 30 linhas.

vista, o repertório foi convincente.
05 Demostrou conhecimento mínimo sobre o assunto

0,5

0,5

0,5

06 Não utilizou 1° pessoa

0,5

0,5

0,5

07 Não tem cópia dos textos motivadores

0,5

0,5

0,5
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08 Não tem erros de ortografia e/ou pontuação.

0,5

0,5

0,5

09 Tem coerência – a redação tem lógica, harmonia 0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

entre os fatos e as ideias.
10 Tem coesão – a redação tem harmonia entre 0,5
palavras, frases e parágrafos.
Corretor 1
Corretor 2
Corretor 3
Total Geral (professora)

TABELA DE CORREÇÃO DE REDAÇÃO PARA 9º ANOS

01 A redação esta esteticamente organizada.

0,4

0,4

0,4

02 Tem intro /desenv/conclusão.

0,4

0,4

0,4

03 O número de linhas está entre 25 e 30 linhas.

0,4

0,4

0,4

04 Houve argumentação em defesa de seu ponto de 0,4

0,4

0,4

vista
05 Demostrou conhecimento mínimo sobre o assunto

0,4

0,4

0,4

06 Colocou uma sugestão para melhoria do assunto

0,4

0,4

0,4

07 O número de linhas entre os parágrafos estão bem 0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

09 Tem coerência – a redação tem lógica, harmonia 0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

distribuídas.
08 Não tem erros de ortografia e/ou pontuação.

entre os fatos e as ideias.
10 Tem coesão – a redação tem harmonia entre 0,4
palavras, frases e parágrafos com a utilização de
conectores.
Corretor 1
Corretor 2

--X--

--X-

Corretor 3

--X-- --X--

Total Geral (professora)
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Corretor 1 – Número de erros_____________ x 0,2
=_________________pontos descontados
Corretor 2 – Número de erros_____________ x 0,2
=_________________pontos descontados
Corretor 3 – Número de erros_____________ x 0,2
=_________________pontos descontados

10. DEPOIMENTOS DOS ALUNOS
“As aulas de PD2, são muito importantes, pois ela ensina aos alunos o
jeito certo de se fazer um texto. Sem essas aulas, os alunos iriam sentir falta,
porque elas são fundamentais em uma escola. Depois das aulas, muitos alunos
aprenderam a fazer um bom texto, com todas as regras de que um texto
necessita. Quando os alunos tem aula com uma professora de qualidade, aí
que os alunos aprendem a escrever um texto bom mesmo.” (Anônimo)
“A disciplina de PD2/Redação, é muito importante, no ano passado senti
muito a falta do conteúdo, de como fazer um bom texto, com parágrafos,
desenvolvimento, formas de descobrir qual tipo de texto. A aula da professora,
ajuda muito além de ser superprodutiva com muita informação e conteúdo.
Ajudando bastante em como fazer um texto no Enem, métodos e formas
corretas.” (Júlia 9ºC).
“A disciplina de PD2 e a aula de PD2 é muito importante e eficiente para
os alunos, pois me ensinou a fazer ótimas redações e se a professora Fabiane
continuar ensinando assim para todos os alunos, terá muitos alunos de escola
pública tirando nota máxima na redação do Enem.” (Maria Luiza 9ºB).

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de conhecimento comum que todos necessitam do meio de
comunicação em forma de escrita, portanto, aprimorar esta prática é mais um
meio de formação dos alunos enquanto seres críticos e argumentativos.
Um dos intuitos deste projeto é preparar os alunos, melhorando seu
modo de escrita, ortografia, concordância, coesão, coerência e organização
textual, para futuras cobranças em vestibulares e exames como o ENEM. Além
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tornar o empenho e desenvolvimento do estudante em crescimento em todas
as disciplinas. Desta forma, CEF 04 de Sobradinho percebeu a necessidade e
a importância de antecipar esta prática para o Ensino Fundamental II, pois
chegarão ao Ensino Médio preparados e habituados à escrita.
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1. Justificativa
As Diretrizes Metodológicas para organização escolar do 3º Ciclo para
as aprendizagens “se constitui alternativa mais democrática, integrada e
dialógica, respeitando os ritmos de aprendizagem e minimizando mecanismos
de exclusão social” (SEEDF. 2014, p. 17). Ressaltando ainda que a proposta
do 3º Ciclo, iniciada pela Secretaria de Educação em 2014 como experiência
piloto, para seu êxito, deve instituir a organização do trabalho pedagógico em
três premissas básicas: planejar, avaliar e intervir.
Não obstante, as diretrizes pedagógicas da organização escolar do 3º
ciclo estão fundamentadas pela pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia
Histórico-Cultural. Tais pressupostos teóricos assentam-se na possibilidade de
que o trabalho pedagógico e os recursos didático-pedagógicos sejam
diversificados a fim de contemplar os múltiplos modos de aprender dos alunos,
sobretudo àqueles com maiores dificuldades de aprendizagem. Para tanto, as
mesmas diretrizes orientam para:
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Avaliação formativa: processual com individualização de percursos
de aprendizagem;



Diferentes formas de acompanhamento das aprendizagens dos
estudantes;



Estabelecimento de procedimentos de agrupamento dos estudantes
na perspectiva de diferenciação pedagógica e da individualização de
percursos;



Disponibilidade de diferentes recursos pedagógicos e arranjos
materiais (ALVARSE, 2002; Villas-Boas, 2014).

Um indispensável elemento constitutivo para o Projeto Interventivo é a
Avaliação Diagnóstica que tem como princípio “utilizar-se da função diagnóstica
para

reorientar

os

processos

de

ensino

e

de

aprendizagem

e,

consequentemente, servir de instrumento para melhoria da função social”
(SEEDF, 2014, p. 33). Ou seja, avaliar para as aprendizagens em lugar de
mera avaliação das aprendizagens. Portanto, visa a identificar o que os alunos
já aprenderam e o que ainda não sabem, de modo a intervir por meio de
estratégias pedagógicas para promover avanços (Villas Boas, 2004 apud
SEEDF, 2014 ).
Mediante tais premissas vinculadas à escolarização ciclada, esclarece-se
que o CEF 04 implementará a proposta do 3º ciclo em 2018. Contudo,
adiantamo-nos numa proposta piloto do projeto interventivo, inicialmente para
os sextos anos, desde 2016, haja vista a latente urgência de intervenção nos
problemas de aprendizagem de nossos alunos notados pelos professores em
nível de defasagens de pré-requisitos desde anos iniciais de escolarização e
ainda complexados por dificuldades socioafetivas produzidas e sustentadas por
problemas de ordem familiar e sociocultural.
O CEF 04 é uma instituição de ensino de referência para o atendimento
de uma clientela de alunos do 4º, 5º e do 6º ao 9º ano residentes próximos à
escola como também oriundos do Condomínio Nova Colina, escolas rurais
Córrego do Arrozal, Rua do Mato, Sítio das Araucárias e diversos
assentamentos. Tal contexto é composto por escolas rurais e urbanas,
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constituindo variedade e complexos perfis de aprendizagem marcados por
defasagens de aprendizagem (carência de pré-requisitos mínimos desejados
ao ingresso no 6º ano).
De modo que, a equipe gestora e o coletivo de professores,
coordenadores pedagógicos e orientação educacional confrontam-se com a
impossibilidade de alguns alunos acompanharem os conteúdos das disciplinas
ministrados nas aulas. Visto que tais alunos se encontram com estrutural
defasagem em nível de pré-requisitos em leitura, escrita, interpretação
(letramento) e raciocínio lógico-matemático.
A flagrante situação vem ao longo dos anos concorrendo para que a
escola apresente preocupantes níveis de reprovação desses alunos. Tal
cenário tem sido fruto de preocupações e inúmeras discussões pedagógicas
entre educadores e as famílias dos alunos. O que resultou na proposta de
implementação de projeto interventivo piloto no segundo semestre de 2016.
O projeto interventivo do CEF 04 busca garantir aos alunos dos 6º e 7º
anos (e, para 2018, também aos alunos de 8º ano) que, além do acesso à
escola, seja garantida a permanência deles no processo escolar e a
aprendizagem significativa (PNE, Lei 10.172, 9/01/2001). O projeto caracterizase, ainda, pela tomada de atitude em relação às dificuldades de aprendizagem
levantadas, planejamento e execução de intervenções didático-pedagógicas
diferenciadas

por

meio

de

reagrupamentos

e

projetos

de

trabalho

diferenciados, de modo que o atendimento se torne quase individualizado, para
que sejam respeitados os diferentes níveis de dificuldade.
Valendo-se da Avaliação Formativa, o projeto interventivo fundamentase na utilização de diferentes instrumentos e procedimentos a fim de
possibilitar as aprendizagens de todos na escola (SEEDF, 2014) a qual
possibilita a
Análise e apreciação do processo de ensino aprendizagem,
oportunizando a progressão continuada e assistida das
aprendizagens de todos os estudantes de maneira responsável [...]
corroborar avanços, progressos e a continuação de aprendizagens
durante toda trajetória dos estudantes (2014, p. 13).

Por outro lado, o Projeto Interventivo possibilita professores e equipe
pedagógica da escola a repensar o trabalho pedagógico desenvolvido,
buscando uma alternativa diferenciada que possibilite a melhoria ao
atendimento

às

necessidades

de

aprendizagem

evidenciadas

pelos
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estudantes. Como já mencionado, os alunos do 6º e 7º ano do CEF 04 são
oriundos de diferentes escolas, cada uma com abordagens e metodologias
pedagógicas diferenciadas aplicadas ao processo de alfabetização, letramento
e aprendizagem da matemática. O que reforça como é indispensável as
estratégias didático-pedagógicas do PI para que atendam de forma eficaz a
essa diversidade de perfis e complexidades quanto ao processo de
aprendizagem.

2. Objetivos
 Aplicar estratégias pedagógicas diferenciadas para grupo de alunos dos
6º e 7º anos com notável defasagem/ausência de pré-requisitos de
aprendizagens nas áreas de português e matemática;
 Reduzir em 60% o quantitativo de alunos suscetíveis à reprovação por
defasagens de conteúdos no 6º e 7º ano em 2016 e 2017.
 Instituir acompanhamento sistemático de professores (nas respectivas
salas de aula dos alunos) coordenadores, equipe gestora, pedagoga e
orientação educacional a alunos participantes do PI;
 Instituir estratégias e instrumentos pedagógicos diferenciados no PI
como

possibilidade

de

resgate

dos

alunos

com

necessidades/dificuldades de aprendizagem;
 Institucionalizar PI como projeto permanente no Projeto Político
Pedagógico da escola como preparação para implementação do 3º Ciclo
(1º BLOCO - 6º e 7º anos com possibilidades de reprovação no 7º ano)
em 2018.
 Discutir com escolas parceiras rurais e urbanas (ensino fundamental)
estratégias conjuntas em nível de propostas pedagógicas interventivas
nas escolas de origem a fim de que não haja aprovação de alunos para
o 6ºano para o CEF 04 não alfabetizados, não letrados ou com
estruturais defasagens de pré-requisitos em matemática.

3. Desenvolvimento
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A necessidade da continuidade da proposta do PI foi apresentada no 1º
conselho de classe (bimestral) em abril de 2017. Aos professores das
disciplinas de português e matemática dos sextos e sétimos anos, foi solicitado,
então, o levantamento dos alunos, com evidente defasagem de aprendizagem
nas mencionadas áreas do conhecimento.
No segundo momento foram apresentadas pela Pedagoga da escola
avaliações de português e de matemática a serem aplicadas aos alunos
apontados na listagem levantada pelos docentes. Essas avaliações tem como
referência pré-requisitos mínimos em nível de leitura, interpretação e escrita
(produção de texto) em português. Há ainda a aferição de raciocínio lógicomatemático para resolução de problemas e as quatro operações fundamentais
em matemática.
Após aplicação dos testes foi composta uma nova lista nominal com
seleção

dos

alunos

apontados

por

seus

professores

em

situação

“extremamente crítica” sob o ponto de vista de habilidades, competências em
escrita, leitura, interpretação e raciocínio lógico matemático.
As estratégias interventivas do PI deverão ocorrer em dois dias da
semana no contra turno de aulas dos alunos. Os mesmos serão organizados
em duas turmas. Eles serão conduzidos a duas salas de aula (salas da
educação

integral

disponíveis

no

horário

matutino)

para

aulas

de

português/matemática em agrupamentos de no máximo 20 alunos para cada
sala (concomitantemente).
Para tanto, os pais serão convocados à reunião para maiores
esclarecimentos. Os mesmos deverão comparecer à escola para assinatura de
termo de compromisso quanto ao deslocamento e à frequência do aluno no
contra turno de aula.
Aos alunos residentes em locais mais distantes da escola será fornecido
almoço para que os mesmos, nesses dias do PI, permaneçam na escola até o
término das aulas regulares do horário vespertino.

3.1 Descrição atividades didático-pedagógicas diversificadas

80

A concepção de educação emancipadora e pedagogia Histórico-Crítica
visa à vinculação entre educação e contexto sociocultural (VEIGA, 2006).
Dentre algumas técnicas destinadas à organização da aula, destacam-se: Aula
expositiva dialogada, tempestade cerebral, mapa conceitual, estudos dirigidos
e oficinas, entre outros. Também foi suscitado pelo coletivo de professores que
sejam inventariadas experiências pedagógicas exitosas já desenvolvidas e
aplicadas por eles na escola
O PI orienta-se pela psicologia Histórico-cultural de Vygostsky, a qual
orienta que seja respeitada a Zona de Desenvolvimento Real de aprendizagem
do aluno. Ou seja, que os conteúdos apresentados no PI partam de
referenciais cognitivos e sociais que o aluno já possui. Sendo que as
estratégias e recursos didáticos diferenciados oferecidos no projeto interventivo
sejam aplicados e funcionem como suporte à Zona de Desenvolvimento
Proximal (ZDP) para que, ao final do semestre, os alunos tenham atingido
patamares cognitivos, emocionais e sociais pertinentes ao ano que atua.
Portanto, a fim de garantir o atendimento às necessidades educacionais
dos alunos com dificuldades, os conteúdos, as estratégias e os instrumentos
pedagógicos, terão prioritariamente conteúdos revisados em nível de 4º e 5º
ano, no caso dos alunos de 6º ano, com apoio de materiais pedagógicos
adaptados à realidade desse nível de ensino. Os conteúdos serão revisados
em nível de construção de conceitos (leitura e interpretação) e construção de
raciocínio lógico-matemático (agrupamento/desagrupamento, construção do
conceito de número na base dez). Assim, os conteúdos devem ascender
gradativamente ao nível de complexidade de habilidades e conteúdos do ano
em curso.
Para desenvolvimento de habilidades e fixação dos conteúdos
apreendidos foi proposto o uso de apostilas individuais com tarefas (exercícios)
para que os alunos resolvam em casa e também nas demais aulas
frequentadas de português e matemática (no horário regular de aula nos em
agrupamentos intraclasse). Para tanto, os alunos do PI deverão contar com
supervisão

pedagógica

individualizada

de

seus

professores

para

acompanhamento e conclusão das atividades pedagógicas propostas pelos
professores ou monitores do PI. As tarefas de rotina de sala de aula poderão
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ser realizadas e adaptadas ao nível de aprendizagem (em processo
interventivo) do aluno.
O presente Projeto será apresentado ao gestor da CRESO, professor
Marco Aurélio, e à Coordenadora Pedagógica Flávia Motta Santos Duarte a fim
de se angariar apoio quanto à contratação de professores, de monitores ou de
educador social com/ou em formação nas áreas de português e matemática.
Tais profissionais ficarão sob a supervisão da Vice-diretora Taianna - área de
Língua Portuguesa- e do Diretor O’zelb - área de Matemática – que ficarão
responsáveis pelo planejamento e acompanhamento das avaliações formativas
de cada aluno para que este partícipe do PI juntamente ao SOE.
Em reunião com a equipe gestora, coordenadores e orientadora
educacional, foram planejadas atividades e estratégias que compõem o PI e
detalhadas no cronograma a seguir:
4. Cronograma

Atividade
Reunião com OE, coordenadora
Mariluza e Vice-diretora Taianna –
definição
do
cronograma
e
prioridades execução do projeto
Piloto.

Reunião com O’zelb e com Flávia
(Coordenadora Pedagógica da
Regional de Ensino).

Reunião
pedagógica
com
professores para início da seleção
dos alunos que participarão do
projeto.
Processo seletivo.

Reunião com monitor, professores
de português e matemática do

Obs.
Definida como essencial a parceria
e o apoio da CRESO para
contração de monitores nas áreas
de Português e Matemática com
apoio de Ozelb. Apoio da CRESO
na liberação de ônibus escolar
para os alunos residentes em
locais distantes da escola;
Discussão do projeto Interventivo,
solicitação de Educador Social
com formação universitária para
apoio docente ao projeto. Na
ocasião foi solicitado cópia do
projeto.
Avaliação diagnóstica dos alunos e
levantamento
daqueles
que
necessitam do projeto interventivo
nas áreas de matemática e
português.
Direção da UE em conjunto com
coordenadores e equipe do SOE
para
aplicação
do
teste
diagnóstico aos alunos préselecionados pelos professores.
Preparação de material didático.
Apostilas individuais de português.
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projeto e demais professores das Apostilas
individuais
de
áreas implicadas.
matemática.
Caixa
operatória
matemática
(oficina).
Reunião
do
coletivo
de
professores 6º/7º anos, SOE,
equipe gestora com pais dos
alunos do PI. Assinatura do termo
de compromisso dos pais.

Esclarecimento das estratégias do
projeto
(horários,
almoço,
deslocamento para a escola no
contra turno para alunos).
Apresentação e esclarecimento
das estratégias e implementação
do projeto para professores.
Marcar data de início do projeto.

Entrega do projeto na UE.

5. Avaliação e acompanhamento
A avaliação do projeto será processual e ocorrerá ao longo de sua
implementação.
planejamento,

Contará

com

participação

análise

dos

dos

envolvidos,

critérios

de

expectativas

organização,
traçadas

e

alcançadas, pontos negativos e positivos a fim de elaborar sugestões para
próximo ano.
Também

será

aplicado

novo

teste

avaliativo

para

medir

o

desenvolvimento e a eficácia das intervenções pedagógicas e aprendizagem
dos alunos, embora os mesmos estejam sendo avaliados em todas as aulas
que tenham participado no PI.
Alunos e professores participantes do projeto terão suporte direto da
equipe gestora, supervisor e coordenadores, além da orientadora educacional
e pedagoga, com possíveis avaliações pedagógicas e, se necessário,
encaminhamentos a serviços médicos especializados. Também haverá
especial acompanhamento junto aos pais dos alunos para que todos
corroborem, cumprindo com seu papel no desenvolvimento da aprendizagem
dos seus filhos. Quanto aos pais será orientado o horário de estudos em casa
para

realização

(obrigatória)

de

tarefas

e/ou

atividades

pedagógicas

complementares sugeridas e/ou desenvolvidas no Projeto Interventivo.
Os conselhos de Classe terão especial participação dos professores e
monitor ou educador social envolvido no projeto, o qual fará uso de ficha de
avaliação de desempenho de aprendizagem dos alunos, como também do
diário de bordo no qual terá descrições e planos de aula (estratégias
pedagógicas), desenvolvidas com alunos em intervenção. Aos professores
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regentes

caberá

especial

atenção,

escuta

sensível

às

necessidades

pedagógicas dos alunos em cada disciplina (podendo implicar alterações no
mapeamento de sala, agrupamentos intraclasses ou outras estratégias
pedagógicas que contribuam para o atendimento às necessidades de
aprendizagem dos alunos).
Tais contextos permitirão que o aluno seja concebido em sua
subjetividade e singularidade quanto as suas necessidades de aprendizagem e
perfil de estudante concorrendo, dessa forma, para que ocorra a aprendizagem
significativa.
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Apresentação
O projeto visa utilizar da leitura compartilhada para despertar e
melhorar a qualidade de leitura, crítica e escrita dos estudantes por meio de
ações específicas diferenciadas, lúdicas e prazerosas que favoreçam suprir
necessidades educacionais apresentadas pelos alunos que vem interferindo no
desenvolvimento pleno das suas habilidades de leituras e escrita.
Tem como objetivo proporcionar práticas educacionais diferenciadas
de aprendizagem que possibilite um ambiente lúdico que assegure ao aluno o
funcionamento do sistema de escrita proporcionando-lhe a compreensão e
apropriação dos usos e convenções da linguagem colaborando para a
formação de um sujeito letrado.
Os objetivos específicos estão entre identificar e fazer uso de gêneros
textuais pertinentes à cultura oral e escrita; A leitura, interpretação e produção
de diferentes textos com coesão e coerência, adequados aos objetivos do
destinatário e ao contexto de circulação; Imprimir qualidade aos textos
produzidos quanto ao conteúdo e à estética; Construção de significados a
partir do código escrito e seu contexto; Desenvolvimento de capacidades
relativas

ao

código

escrito

especificamente

necessário

à

leitura;

Desenvolvimento autônomo de atividades de leitura oral, interagindo com o
texto escrito a partir de experiências prévias; Melhorar a capacidade de leitura
e compreensão de diversos gêneros textuais; Desenvolver o gosto pela leitura
e despertar a capacidade criativa de produção para a diversidade de gêneros;
Estabelecer correspondência entre a pauta sonora e a escrita do texto.

Justificativa

Ao longo da história da Educação Básica os indicadores referentes aos
níveis de aprendizagem no que se refere às habilidades de leitura e escrita nos
revelam que os alunos ainda estão longe de atender aos ideais de letramento,
portanto longe do verdadeiro exercício da cidadania.
Basta acionar a televisão, acompanhar estes índices ou simplesmente
observarmos a realidade que nos cerca para constatar que de fato a educação
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por intermédio da instituição escolar precisa romper com paradigmas e
produzir ações efetivas no combate do fracasso escolar. A escola é, sem
dúvida, uma das instituições que necessariamente reflete este novo cenário.
Sendo indispensável repensar sua função social na formação do cidadão
reflexivo, crítico, participativo, solidário e ético. Como disse o próprio
revolucionário tecnológico Bill Gates na frase em tradução livre: “Meus filhos
terão computadores, sim, mas antes terão livros, sem livros, sem leitura, os
nossos filhos serão incapazes de escrever – inclusive a sua própria história.”.
A frase vinda de um revolucionário tecnológico tem sim, grande impacto e
reforça aquilo que queremos trabalhar que é a leitura e escrita.
Não há dúvidas de que uma boa escola é aquela que promove a
aprendizagem de todos os seus alunos assegurando-lhes a promoção da
cidadania, o desenvolvimento pleno (cognitivo, afetivo e moral) e, sem dúvida,
desenvolvendo práticas que favoreçam uma trajetória de sucesso para que, no
futuro, o aluno seja consciente do seu papel enquanto cidadão ético.
Partindo desta perspectiva e coerente à nossa Proposta Pedagógica
de Educação, Ética e Cidadania vemos à necessidade de pensarmos e
refletirmos sobre o atual contexto histórico, social, cultural, político, econômico,
tecnológico e educacional de profundas transformações e mudanças no qual
estamos todos inseridos. Pensando assim, D’ Ambrósio, 2000, p.86 expõe:
“(...) Hoje cidadania implica conhecimento. Afinal, estamos numa
sociedade do conhecimento (...). O conhecimento está subordinado ao
exercício pleno da
cidadania, consequentemente, deve ser
contextualizado no momento atual, com projeções para o futuro”.
Refletindo sobre o assunto, é notória a necessidade de rever nossos
conceitos, nossas atitudes, valores e reavaliarmos nossa ética na construção
da verdadeira cidadania. Especificamente no contexto educacional, a ênfase
está no processo de ensino-aprendizagem, o que nos remete a um novo olhar
e, consequentemente, uma nova postura diante da clientela e do que deve ser
realizado. É a partir daí, que nos surge questões como: Que tipo de cidadãos
devemos formar? Quem são nossos alunos? Quais são suas verdadeiras
necessidades? Que experiências trazem à escola?
A escola, necessariamente, deve buscar caminhos para responder aos
desafios dessa nossa época. Portanto, percebe-se que é hora de romper com
alguns paradigmas. É hora de investir em ações diferenciadas, lúdicas,
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contextualizadas e significativas que atendam, em especial. Aos alunos em
suas especificidades proporcionando-lhes uma “efetiva alfabetização numa
perspectiva inclusiva”. É a hora do Projeto de Leitura e Escrita.
Público Alvo
Nosso público alvo serão os alunos do 4º e 5º anos. Por se tratar de
séries iniciais, despertaremos o interesse e gosto pela leitura em sua vida
acadêmica e como forma prazerosa de se aproveitar momentos que são
frequentemente preenchidos com televisão, redes sociais, etc..
Fundamentação Teórica
O objeto de ensino-aprendizagem da língua, portanto, é desenvolver
nos alunos sua competência discursiva e a capacidade de compreender e
produzir textos diversos, orais, escritos, de divulgação na sociedade, entre
outros, Fazê-los compreender que o texto escrito possui maior densidade
lexical, o texto falado, ao contrário do que se costuma afirmar, possui maior
complexidade sintática. Dessa forma, fala e escrita apresentam tipos de
complexidade diferentes.
Koch confirma que, o que se verifica, é que existem textos escritos que
situam, no contínuo, mais próximo ao polo da fala conversacional (bilhetes,
cartas, familiares, textos de humor, por exemplo), ao passo que existem textos
falados que mais se aproximam do polo da escrita formal (conferências,
entrevistas profissionais para altos cargos administrativos e outros), existindo,
ainda, tipos mistos, além de muitos outros intermediários. (1997, p.62).
É na sala de aula que o aluno assimila esses saberes necessários, e,
somente através da leitura e produção dos mais variados gêneros textuais é
que será possível.
Desenvolvimento do Projeto
O Projeto de Leitura e Escrita baseia-se na utilização de várias
estratégias que colaborem na promoção dessas habilidades, são elas:


Leitura compartilhada diariamente (ou de um livro, ou de

textos e gêneros diversificados);


Cadernos Volantes: temos o “Livro da Vida” de cada turma

no qual os alunos escrevem sua biografia com o auxílio da família, para
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posteriormente ler para os colegas de sala. Temos também o “Diário de
Bordo”, um caderno da turma onde cada dia um aluno leva para casa e
registra todas as atividades e impressões da aula, com em uma ata,
realizando no dia seguinte a leitura para apreciação dos colegas.


Visita à biblioteca a cada quinze dias. Os alunos ficam por

quarenta minutos, lendo as obras que lhe dão mais prazer, depois podem
escolher um livro para ler em casa e devolver na próxima visita.


Leitura coletiva e dirigida em sala de aula dos títulos que

vieram destinados à sua turma pelo PNLD Literário.
 Bolsa da leitura. Para cumprimento da lei 11.645/2008, a qual
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluir no currículo
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e cultura afrobrasileira e indígena”. Aos alunos são apresentados num dia especial um
acervo de livros com esses temas juntamente com a proposta do trabalho de
leitura dos mesmos. A cada semana, um aluno poderá levar um livro para casa
(o que lhe despertar maior interesse) em um bolsa especial com figuras de
afeto (bonecos negros e indígenas). Ele ficará essa semana com esse material
em casa para leitura e deverá apresentar para a turma a história do livro da
maneira como quiser, podendo também a família ajudar na produção e na
apresentação.


Caixa do livro (leitura dos livros guardados em caixas que

são levados para leitura na sala de aula ou em outros espaços da escola);


“Divertilendo” - livros da turma, onde o aluno terá acesso a

leitura de diversos livros dentro de um circuito e como culminância,
produzirá textos, dramatizações, desenhos, releituras;


Caderno de produção de texto

- estudo de um gênero

textual a cada 15 dias onde o aluno produzirá seu texto com o gênero
estudado e ainda o reestruturará após analisar possíveis erros.
Cronograma
DATAS

AÇÃO DO PLANEJAMENTO

PÚBLICO ALVO
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No
decorrer
do ano
letivo

Os pequenos projetos aqui
apresentadas como estratégias, Alunos das séries iniciais
acontecerão
conforme
o – 4º e 5º anos.
planejamento
do
professor
obedecendo o ritmo e a rotina
de
cada
turma.
Esses
planejamentos serão elaborados
semanalmente e coletivamente,
com o coordenador pedagógico.
Recursos

- Livros literários adquiridos para turma para os momentos da leitura
compartilhada;
- Livros literários de diferentes autores;
- Livros adquiridos pelos alunos;
- Textos de diversos gêneros textuais;
- Revistas e dicionários;
- Matérias pedagógicos ( lápis, borracha, apontador, canetinha, giz de cera,
eva, papel, folha branca, lápis de cor, tnt, cola branca, tesoura, entre outros)
- Caderno de produção de texto (material individual do aluno);
- Bolsa da leitura;
- Bonecos negros e indígenas;
- Cópias (Xerox);
- Duplicador;
-Entre outros.
Avaliação

Acontecerá de forma contínua e gradativa, pela observação do professor no
desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e compreensão de textos
de seus alunos.
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Apresentação

Segundo registro, o CEF 04 foi construído em 1972 e inaugurado em 15
de março de 1973. A escola é inclusiva e funciona em três turnos: Matutino,
vespertino e noturno. Por ser uma escola que atende a três modalidades de
ensino, o uso de materiais de expediente é muito grande, bem como a
utilização da reprografia.
Outra especificidade do CEF 04 é que a escola atende alunos com
defasagem idade/ano: alunos que por algum motivo repetiram várias vezes a
mesma etapa. São estudantes que apresentam preocupação maior para a
família e para a escola, porque além das dificuldades de aprendizagem,
apresentam desinteresse, apatia ou rebeldia.
O CEF 04 tem como missão promover a democratização do acesso e
permanência do aluno, com sucesso, na escola. Favorecendo a possibilidade
de realizar seus objetivos individuais, associando a necessidade de se voltar,
também, para a vida coletiva, reconhecendo a importância dos valores éticos e
morais que ressaltam o viver em comunidade e para a comunidade.
Neste ano letivo o CEF 04 está sob a direção do professor O’zelb de
Freitas Cardozo e da professora Taianna Almeida Carrijo, que assumiram o
cargo após a realização do Projeto de Escolha Democrática/2016. Conta com
um corpo docente e administrativo comprometido com a causa da educação.
A implantação do programa de Educação Integral neste estabelecimento
de ensino se deu a partir do ano de 2010, com o objetivo de promover uma
melhoria significativa no desempenho dos seus alunos.
Justificativa:
A escola apresenta vários problemas relacionados à idade/série, que se
reflete nos índices de reprovação e nos problemas de disciplina apresentados
por estes alunos, que apresentam um quadro de apatia e baixa autoestima.
Foi constatado um grande número de alunos em risco social devido à
desagregação familiar e o contato com ambientes onde existem o consumo e a
distribuição de drogas lícitas e ilícitas.
As ações propostas serão focadas na elevação dos índices de
aprovação e no desempenho da instituição no IDEB, redução do número de
alunos defasados idade/série, ações que melhorem o atendimento dos alunos
com necessidades educacionais especiais (ANEES), e redução da evasão
escolar, garantindo desta forma o acesso e a permanência do aluno, em
condições adequadas para seu desenvolvimento pleno, afetivo e cognitivo.
Essas ações deverão ser sustentadas pelo envolvimento e
comprometimento de toda a comunidade escolar, pela atuação dos parceiros
da escola, e pela gestão administrativo-financeira focada nas necessidades
básicas da Instituição na busca pelo sucesso do aluno.
As ideias e propostas contidas neste Plano serão debatidas de forma
democrática entre todos os segmentos da escola, permitindo a sua construção
coletiva.
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Objetivos:

Geral: Todas as ações desenvolvidas estão voltadas para a garantia da
melhoria da aprendizagem efetiva dos alunos, permitindo o seu
desenvolvimento intelectual, moral, social e afetivo; garantindo, assim, as
condições necessárias para a formação do cidadão.
Específicos:
•Reduzir a evasão escolar;
•Revitalizar e aperfeiçoar o espaço físico e os recursos tecnológicos;
•Garantir a participação ativa de toda a comunidade escolar, administrativas e
financeiras;
•Sistematizar a recuperação paralela e a recuperação continuada;
•Ampliar o percentual do IDEB.
Operacionalização:
Público I: serão atendidos os alunos da PAAE por apresentarem baixo
interesse e desmotivação para os estudos, além de notável falta de
autoconfiança e autoestima.
Espaços Físicos:
Sala de aula;
Quadras esportivas;
Pracinhas;
Pátio da cantina;
Tenda.
Alimentação:
Lanche/Almoço/Lanche servidos no pátio da cantina, em cardápio previamente
definido conforme orientações do SAE. Serão preparados e servidos pelas
merendeiras e servidores terceirizados já existentes. Estes serão responsáveis
pela limpeza dos utensílios e espaço físico utilizados.

Projetos:
• Grupo de estudo/ reforço escolar;
•Curso de Informática: Photoshop/ PowerPoint;
•Passeios Cívicos e culturais;
•Filmes/documentários/debates;
•confecção de murais temáticos;
•Recreação esportiva monitorada;
• Slakline


Oficina de artesanato
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 Yoga

.Teatro;
•Reciclagem.
Grade Horária:
As atividades terão início no mês de fevereiro/2019 e serão finalizadas em
dezembro/2019. A grade de atividade será distribuída de acordo com o
cronograma a seguir:

Almoço

Descanso

Atividade I

Atividade II/Lanche

12h30min

13h às 13:30h

13h30min

15h às 16h30min

Atendimento semanal de segunda a sexta feira sendo no contra turno
vespertino, e dois dias no matutino (interventivo alfabetização).
Recursos Humanos
•Coordenador pedagógico
• Monitores;
• Professores;
• Merendeiras;
• Servidores Terceirizados.
Recursos Materiais: TVs, DVDs, data show, computadores, aparelho de som,
livros didáticos e paradidáticos, máquina fotográfica e filmadora.
Parcerias:
• Comércio local;
Registro de Atividades/ Acompanhamento: O controle e acompanhamento
serão realizados a partir do registro de frequência nos projetos propostos, bem
como a análise do desempenho escolar, a cada bimestre dos alunos que
estiverem inscritos no programa.
Avaliação:
A avaliação será feita considerando análise sistemática que permita
compreender, de forma contextualizada, todas as dimensões do Projeto, com
vistas a seu acompanhamento. Por análise sistêmica entendam-se
observações em momentos previamente determinados, utilizando mais um
instrumento. Serão criadas, portanto, fichas para acompanhamento dos alunos
inscritos no Programa para análise comparativa com o desempenho destes nos
componentes curriculares. Outro instrumento será uma autoavaliação realizada
semestralmente.
Nelda Augusto de Oliveira Freitas
Matrícula: 43070-6
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Sobradinho, janeiro de 2019
1. JUSTIFICATIVA
A implantação de projetos que valorizem a importância da leitura é
necessária e urgente. Os indicativos do IDEB nacional têm demonstrado a
necessidade

das

escolas

desenvolverem

estratégias

pedagógicas

diferenciadas para que os alunos alcancem habilidades na leitura, escrita e
intepretação. Além da importância voltada ao cognitivo, o projeto se faz
imprescindível, também, para inserção dos menos favorecidos na construção
do seu meio social; para incentivar crianças e jovens a se tornarem cidadãos
modificadores do meio em que vivem, e, mostrar que a leitura eficaz, é uma
ferramenta fundamental na transformação de vidas de muitos brasileiros.
Além de promover a formação do indivíduo, o projeto possibilita o
resgate da cidadania, a autoestima e a integração social, implicando
diretamente na construção de olhar crítico que incidirá em cidadãos mais
esclarecidos, emancipados e conscientes de seus direitos e deveres perante a
sociedade na qual estão inseridos.
Por meio das ações propostas pelo projeto espera-se desenvolver
atividades de mediação de leitura, formação de leitores, pontos de leituras,
atividades culturais voltadas para o contexto, possibilidade de encontros
pessoais ou coletivos com o patrimônio cultural existente dos autores;
promover relatos de experiências vividas, fortalecer os valores sociais, permitir
a participação voluntária das crianças, jovens, professores e demais
interessados em promover a leitura. Através da disseminação da importância
da leitura também buscaremos valorizar os pequenos gestos em prol da defesa
do meio ambiente, da vida em sociedade, do respeito ao próximo e ao nosso
planeta. E, sobretudo, um projeto desta magnitude aponta o caminho para
novos

conhecimentos,

fortalecendo

e

inovando

práticas

educativas,
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disseminação da leitura, manifestações culturais, a educação e o exercício da
cidadania.

2. OBJETIVOS GERAIS
 Incentivar o gosto pela leitura por meio do acesso à diversidade textual
de qualidade e de ações de mediação de leitura, semanalmente, em
busca do resgate da leitura oral para crianças, jovens e comunidade em
geral.
 Desenvolver o protagonismo dos leitores e a interação dos alunos com
outras turmas para que possam construir habilidades de autoconfiança e
respeito, além do senso crítico reflexivo para se tornarem leitores.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Implantar um ambiente prazeroso e agradável que permita o anseio pela
escuta da leitura;
2. Preparo da oralidade e postura dos leitores mirins que entrarão em outra
classe para realização da leitura, promovendo, assim, o protagonismo
estudantil e o respeito mútuo, uma vez que todos passarão pelas mesmas
experiências;
3. Promoção da leitura para os estudantes com intuito de despertar nestes o
processo do comportamento leitor por meio do contato com textos diversos;
4. Estimular a prática da leitura, mostrar para as crianças, jovens e adultos a
importância da leitura e suas utilidades do cotidiano, como também conhecer e
valorizar o momento de parar para ouvir e de ouvir para compreender;
5. Formação de jovens mediadores de leitura.
6. Formação dos fomentadores da oficina de criação pós-leitura.
4. ESTRATÉGIAS DIDÁTICO- PEDAGÓGICAS
4.1. Textos
O projeto foi elaborado a fim de participar toda a escola nas mesmas
atribuições, de modo que os textos girem, semanalmente, nas turmas de quarto
ao nono ano, nos turnos matutino e vespertino.
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O texto a ser trabalhado, bem como sua tipologia textual e temática, é
escolhido de um montante de títulos cedidos pelos professores nas
coordenações. O texto é revisado, editado e entregue aos professores de PD2
com uma semana de antecedência da prática da leitura dos Leitores Mirins na
sala adotada pela turma. O professor de PD2 trabalha a leitura e compreensão
do texto a fim de preparar os alunos que sairão de sala, na semana seguinte,
para realizarem a visita literária.
4.2. Leitores Mirins
De acordo com a folha de frequência da turma, foi mapeada a visita
literária dos alunos. Saem de sala, portanto, cinco alunos, semanalmente e por
ordem de chamada, para realizar leitura do texto trabalhado previamente.
Os alunos saem da aula de disciplinas aleatórias, por vinte minutos, pois
as aulas devem coincidir com o horário de PD2 da turma adotada, pois lá que
acontece a leitura.
Ao concluir a leitura, os Leitores Mirins retornam à sala da disciplina que
estavam e dão continuidade às atividades propostas pelo professor que os
dispensou para a visita literária.
Cada professor envolvido no projeto, possui um controle de saídas por
datas e grupo de alunos.
Compõem o grupo de cinco alunos: um mediador e quatro leitores.
4.3. Turmas Adotadas – ouvintes
Para que o projeto flua de maneira dialética e contínua, no turno
matutino, os nonos anos adotaram os oitavos, os oitavos anos, por sua vez,
leem para os sétimos que leem para os sextos. Para que o círculo se feche e
todos recebam as mesmas funções – ouvintes/leitores – os sextos e sétimos
leem para os nonos.
Da mesma forma, no turno vespertino, os sétimos leem para os sextos,
os sextos adotaram os quintos e, os quintos, leem para os quartos. Com o
mesmo intuito de fazer o projeto girar de maneira continuada, os quartos anos
leem para os sétimos.
Neste grande carrossel da leitura, contamos com a participação da
classe especial, que, por sua vez, realiza uma troca de experiência
indispensável para a formação psicossocial dos estudantes.
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4.4. Plano de Aula
Ao receber a visita dos Leitores Mirins, os professores de PD2 realizam
atividades contextualizadas. A partir do texto apresentado, os professores
produzem dramatizações, trabalham vocabulário e ortografia, elaboram
questões de interpretação, provocam debates acerca do tema, produções de
desenho, releitura, dentre outras estratégias de planejamento.
Tudo que é realizado nas aulas de PD2, é anotado no caderno/diário
de bordo, para que se aplique a observação evolutiva e o relato das atividades,
bem como a coleção de textos.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estímulo à prática da leitura de maneira lúdica e dinâmica, se deu,
sobretudo, por conta de diversas queixas do grupo docente acerca da
incapacidade dos alunos em realizar uma leitura reflexiva. Por este motivo, os
resultados das atividades e avaliações não eram satisfatórios, uma vez que,
nem mesmo os enunciados das questões eram compreendidos, pela grande
maioria dos alunos.
Idealiza-se que a prática da leitura reflexiva favorecerá a rotina das
atividades escolares, já que o êxito depende da compreensão do que se lê e, a
medida que este processo é assegurado pelo desenvolvimento do projeto
Leitor Mirim, há de se esperar por melhores resultados em todos os
componentes curriculares.
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1 APRESENTAÇÃO
“É a disposição das velas e não
a força da ventania que
determina o caminho a seguir”

A implantação da organização escolar em ciclos nas escolas construídas a partir
do modelo seriado de educação fomentou maior discussão e interesse da comunidade
escolar acerca da melhoria da qualidade da educação, tendo como princípio básico o
respeito às individualidades de cada estudante com vistas à promoção de aprendizagem
significativa de todos. Os revezes dessas mudanças à prática pedagógica nos anos finais
do ensino fundamental não tem sido tarefa fácil, fez emergir estudantes com grandes
prejuízos em suas necessidades de aprendizagens. Sobretudo, nos anos ímpares (7º e 9º
anos) nos quais ocorrem as retenções.
Coadunamos com estudos de Fernandes (2009) para o qual a escola em ciclos
deve tornar-se mais que as outras, uma escola em conflito, inquieta uma vez que a
prática pedagógica precisa mobilizar-se para encontrar soluções em conjunto, para
mediar estratégias e gerir situações que atendam verdadeiramente na prática esses
estudantes. Com efeito a gestão democrática propicia que coletivo de profissionais
busque modos diferenciados de organizar o trabalho pedagógico. Tal contexto implica
em problematizar o cotidiano escolar com a construção de novas formas de ensinar e
aprender.
Por meio da aplicação da pedagogia de projetos tem sido possível a
reformulação de objetivos, a reorganização dos tempos e espaços na prática o que tem
possibilitado que, “O planejamento coletivo com participação de todos os envolvidos no
processo e, em consequência, a abordagem de temas de interesse comum” (SEEDF,
2018, p. 49).
Nesse contexto, o Projeto Interventivo passa a fazer parte do Projeto Político
Pedagógico da escola, como uma prática colegiada que em consonância às dificuldades
surgidas no processo de aprendizagem de nossos estudantes implicam em elaboração,
realização e avaliação de todo nosso fazer pedagógico. Tendo em vista, evitar
padronizações e repetição de atividades (SEEDF, 2018) que tenham se mostrado
ineficazes em toda história pedagógica da escola.
Mediante tal desafio, as preocupações da comunidade escolar do CEF 04 se
voltaram à urgência em intervir de forma qualitativa em estudantes com estruturais
defasagens no processo de aquisição da alfabetização, letramento e raciocínio lógico104

matemático. A avaliação formativa, reagrupamentos intraclasse e interclasse e o projeto
interventivo subsidiados por estudos curriculares corroboram para minimizar ou até
mesmo resolver essa problemática.
Para tanto, a presente proposta de intervenção encontra-se subsidiada por
concepções teóricas da psicologia histórico cultural e pedagogia histórico-crítica como
também se articula, em suas ações e estratégias pedagógicas aos eixos integradores para
os anos iniciais (alfabetização, letramento e ludicidade) e anos finais (ludicidade e
letramentos) como também Eixos transversais (educação para a diversidade, cidadania e
educação em e para os direitos humanos). Visto que “são esses elementos que
corroboram os pressupostos teóricos assumidos enquanto fundamentos de currículo da
SEEDF” (SEEDF, 2018, p. 8).
Destacamos ainda que o projeto coaduna às bases teórico-empíricas do Currículo
em Movimento do Distrito Federal do ensino fundamental anos iniciais-nos finais
(2018) o qual preconiza, entre outras diretrizes, que os professores utilizem estratégias
didático-pedagógicas desafiadoras e provocativas, “levando em conta a construção dos
estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução de problemas apresentados”
(SEEDF, 2018).
As fases do projeto foram pensadas e encontram-se organizadas utilizando-se de
estratégias didático-pedagógicas em permanente construção tendo em vista o
crescimento pedagógico e protagonismo dos estudantes que acreditamos encontrarem-se
em continuo desenvolvimento. Para tanto, o coletivo de educadores e serviços
especializados no primeiro momento se detiveram à identificação dos estudantes e de
suas necessidades de aprendizagens e levantamento dos objetivos. Os Estudantes
identificados após avaliação diagnóstica foram listados na Ficha 1 – Identificação e
diagnóstico. A qual é apresentada logo após a formulação dos objetivos específicos.
Muito embora as elaborações, planejamentos e instrumentos pedagógicos
preliminares encontram-se explicitados no tópico 03 do desenvolvimento (seleção dos
procedimentos didáticos, operacionalização, atores e setores envolvidos). Ao final desse
tópico apresentamos a Ficha 02 – procedimentos didáticos 3º ciclo conforme orientação
das diretrizes metodológicas para organização escolar do 3º ciclo (SEEDF, 2018, pg.
87). Quanto aos pressupostos metodológicos aplicados à avaliação da aprendizagem dos
estudantes buscou-se atender as especificações das Diretrizes de Avaliação Educacional
da Secretaria do Estado de Educação – Avaliação formativa (SEEDF, 2014) os quais
encontram-se esclarecidas no tópico 04, seguido da Ficha 3 (SEEDF, 2014, p 88).
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Ressaltamos que a viabilidade desse projeto de intervenção tornou-se possível
mediante consultoria, apoio e parceria da Coordenação Regional de Ensino –UNIEB de
Sobradinho, a diretoria da DIEF e Coordenação dos anos iniciais GFAI que não mediu
esforços para orientações e suportes técnicos à efetivação desse projeto interventivo.

2 JUSTIFICATIVA
“Ninguém pode aprender acima do nível da
estrutura cognitiva que já possui”
(VISCA, 1991, p. 52)
A proposta do Currículo em Movimento requer reflexão dos fazeres pedagógicos
instituídos. De modo que ele precisa ser permanentemente avaliado e ressignificado a
partir das concepções e práticas que cada um de nós temos. O que implica disposição
para empreender mudanças no contexto concreto de nossa escola.
Por essa perspectiva, precisamos estar dispostos a questionar nossos saberes e
nossas práticas pedagógicas cotidianamente. Apenas desse modo estaremos aptos a
revermos nossas metodologias, nossos planejamentos. O requer, no entendimento da
estruturação desse projeto, rever o histórico das práticas pedagógicas instauradas que
acercam os estudantes com estruturais defasagens no processo de aprendizagem. É
questão fechada com toda a comunidade escolar o compromisso de enfrentarmos
seriamente a questão da qualidade de ensino e de que seja possível aprendizagem
significativa para todos os nossos estudantes, e com isso o combate ao número elevado
de evasão escolar.
O Centro de Ensino Fundamental 04 é inclusivo e funciona em três turnos
(matutino, vespertino e noturno), possui atualmente 1.424 (um mil quatrocentos e vinte
e quatro) estudantes em 04 modalidades de ensino: Ensino Fundamental – anos iniciais
(4º e 5º anos) finais; Ensino Especial e Educação de Jovens e Adultos (2º seguimento).
Indispensável ressaltar também que muitos dos nossos estudantes residem em
acampamentos do MST, em condomínios e assentamentos irregulares marcados
também por convivências em lares violentos, inseguros vitimados por carência afetiva,
sentimentos de menos valia, baixa autoestima.
Até 2017, a escola era preceptora dos estudantes oriundos das escolas E.C
Córrego Arrozal, Sitio Araucárias, E.C. Brochado, EC 16 e EC 04. Em 2016 e 2017 por
meio de avaliação institucionalizada deflagramos um número preocupante de estudantes
oriundos dessas escolas que avançaram para anos finais marcados por extrema
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defasagem no processo de alfabetização, letramento e raciocínio lógico matemático. Tal
contexto, resultou em um número elevado de retenções, evasões e sobretudo, problemas
disciplinares. Nesses mesmos anos, a escola implementou o Projeto Interventivo no
contraturno1 (duas vezes por semana) que teve como objetivo resgatar pré-requisitos
mínimos e indispensáveis a alfabetização e letramento (português e matemática) para o
ingresso nos anos finais do ensino fundamental. Ressalte-se nesse cenário, que o último
IDEB do CEF 04 (2017) foi 3.7 (alerta vermelho) nos indicadores prova Brasil e fluxo
de aprovação (MEC, 2017). Portanto, muito abaixo da média esperada.
Preocupante ainda que, nos mesmos anos ainda sob a égide da seriação, muitos
desses estudantes já apresentavam defasagem entre dois a três anos de idade e ano
escolar cursado. E que, ao completar 15 anos, esses estudantes migraram para o EJA –
2º seguimento que, em sua maioria, abandonou os estudos. Conforme dados do INEP –
Educacenso o número de estudantes evadidos foram:

ANO
2016
2017
Total

Abandono escolar EJA CEF 04
186
159
345

Fonte:http://inep.gov.br/censo-escolar acesso em 10. 06. 2019
A flagrante situação (já anteriormente denunciada tanto pelos professores do
ensino regular quanto de EJA) evidencia que esses estudantes evadidos da EJA
carregavam defasagens estruturais de aprendizagens e sem condições pedagógicas e
socioemocionais para perseverar nos estudos. Essas mesmas constatações permeiam
ainda nos dias atuais, as discussões pedagógicas, tanto no diurno quanto no noturno –
EJA. Toda comunidade escolar está sensível à urgência em se implementar projetos que
resgatem a aprendizagem desses estudantes como medida de prevenção da evasão
escolar.
É certo que a transferência de estudantes após múltiplas repetências do diurno
para o noturno – EJA corrobora, tão somente, pela ‘expulsão’ deles do contexto escolar
colocando-os em maior vulnerabilidade social do já possuem. Sabemos que no processo
de aquisição do conhecimento não há saltos, visto que “O alcance de uma etapa superior
na organização inteligente, não se consegue senão com um progressivo intercâmbio do
sujeito com o meio onde ele vai provando suas possibilidades de domínio, em um jogo
1

O Projeto ainda permaneceu em execução nos anos de 2018 e 2019. A perspectiva é que seja mantido
em 2020 visto encontrar-se efetivamente, implementado nessa Unidade de Ensino.
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permanente de ações” (BARBOSA, 1994, p. 113.). Se não há aprendizagem, não há
estímulo, não há avanço concorrendo ao agravamento de questões emocionais como
desmotivação, problemas disciplinares etc. Urge, nesse contexto, a fala de um professor
“Como mantê-los ativos aprendendo no sexto e sétimo ano se não conseguem decifrar o
mínimo que o código escrito?”
Tais preocupações tem sido fruto de fartas discussões pedagógicas nos conselhos
de classe no CEF O4, muito antes que fosse implementada a política dos ciclos em
2018. Assim, desde os anos de 2016, 2017a avaliação pedagógica diagnóstica
institucional já norteava as reuniões pedagógicas e conselhos de classe apontando para
as necessidades e responsabilidades dos professores com os objetivos de:
 Avaliar diagnosticamente, erros e acertos (validar o raciocínio lógico aplicado
pelos estudantes para compreensão do nível de dificuldades e habilidades na
leitura, interpretação e escrita nas aulas de PDI e PD II), retomar situações e
tarefas que envolviam a prática de leitura e produção escrita (produção de textos,
portfólios, concursos de cartazes, encontros literários, etc.).
 Direcionar o trabalho pedagógico para agrupamentos intraclasse e intervenções
necessárias em acordo com as necessidades dos estudantes (habilidades e
competências) e não com ênfase somente, nos conteúdos.
 Direcionar o planejamento pedagógico utilizando as orientações da pedagogia de
projetos com direcionamento às dificuldades de leitura, escrita interpretação e
raciocínio lógico matemático;
 Privilegiar nos projetos pedagógicos e planos de ensino a interpretação
(compreensão efetiva de comandos e a construção de conceitos) em todas as
disciplinas em detrimento as aulas padronizadas (pouco problematizadas pelos
professores e com isso, pouco participativas pelos estudantes);
 Diminuir a quantidade de tarefas impressas, para que os estudantes guiados à
produção escrita na maior quantidade e qualidade pedagógica possível, uma vez
que as avaliações demonstravam extremas dificuldades na produção textual,
sobretudo de erros ortográficos e de interpretação.
 Criação de um projeto específico de incentivo à leitura: “Leitor Mirim” a fim de
contribuir para crescimento do repertório oral, escrito e sobretudo interpretativo
dos estudantes de modo geral. Nesse contexto, priorizar registros reflexivos;
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 Incentivo e produção de atividades pedagógicas interdisciplinares as quais
valorizem e\ou promovam eventos culturais vinculados a música, dança, artes
sobretudo, voltados aos interesses artísticos próprios de nossa clientela;
 Implementar o Projeto Interventivo de alfabetização e mantê-lo no mesmo turno
para estudantes avaliados com graves defasagens de aprendizagem e avançar na
proposta de implementar estratégias pedagógicas específicas voltadas à
alfabetização e letramento com uso de livros e instrumentos dos 4º e 5º anos
(anos iniciais do ensino fundamental) além de outros instrumentos e
metodologia diferenciadas orientadas pela SEEDF quanto as diretrizes
pedagógicas da escola ciclada como também diretrizes da avaliação educacional
e aprendizagem (SEEDF, 2014).
Esclarecemos que em paralelo a experiência do Projeto Interventivo, remetendonos ainda aos anos de 2016 e 2017, o CEF 04 buscou implementar parcerias com as
citadas escolas classes (Arrozal, Sítio das Araucárias, Brochado e EC 16), com o
objetivo de discutir a necessidade da avaliação diagnóstica nos quartos e quintos anos e
assim, costurar estratégias e possibilidades de atender as necessidades de aprendizagens
dos estudantes desde a sua escola de origem (sobretudo, avaliação formativa,
reagrupamentos e suporte aos projetos interventivos), para que os mesmos não
avançassem sem condições pedagógicas e até mesmo, trágicas para os anos finais no
CEF 04. Mas, em 2017, as citadas escolas, optaram por abdicar dessa parceria migrando
seus estudantes para o CEF 01 de Sobradinho. Contudo, muitos estudantes das citadas
escolas permaneceram no CEF 04 e com a implementação dos ciclos em 2018, cursam
agora os sétimos anos. Em maioria, não alfabetizados e infrequentes sob o risco de
evasão escolar.
A esse contexto, soma-se ainda dificuldades pedagógicas dos docentes quanto a
implementação da educação em ciclos para os anos finais em 2018. Dentre esses
desafios, destaca a resistência dos professores quanto ao desenvolvimento de estratégias
didáticas específicas do ciclo, como: reagrupamentos intraclasse, interclasse e projetos
interventivos no mesmo turno. Também é sabido de nossas dificuldades quanto a
organização didática que ainda não está pautada em planejamentos coletivos. Notável
ainda na prática, profundas marcas de práticas pedagógicas pautadas na seriação muito
diferentes e até mesmo antagônicas à implementação do currículo em movimento
orientado pela pedagogia de projetos na concepção histórico-crítica (SEEDF, 2018).
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A presença de estudantes nos anos finais não alfabetizados em muito angustia os
professores vistos que não possuem formação de métodos de alfabetização, concorrendo
para que esses, não alfabetizados nos anos finais, sintam-se “abandonados” em suas
necessidades de aprendizagem. E desmotivados, tornam-se infrequentes e por fim
evadam tanto no ensino regular diurno quanto na EJA, conforme demonstrado.
Assim, a urgência de um projeto de alfabetização nos anos finais implica em
abordagem didática apropriada a ser desenvolvida por pedagogo alfabetizador para que
seja possível que todos os estudantes com essas necessidades de aprendizagem possam
caminhar em suas trajetórias escolares e se apropriem da leitura, escrita e compreensão
textual. Competências sem as quais, torna-se impossível que esses estudantes,
permaneçam em sala de aula sem agravamento de problemas disciplinares. Como temos
registrado eles expressam excessiva distraibilidade, desinteresse e até mesmo, em
alguns casos, adoecimento mental (quadros depressivos, ansiosos marcados por baixa
autoestima e sentimentos de incapacidade conforme registros do SOE e SEAA).
Reforçamos ao que aponta SEEDF (2017), de que as situações vivenciadas nas
práticas pedagógicas e sobretudo, nos reagrupamentos inter e intraclasse implicam
reflexões essenciais: Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como
avaliar? Questões pedagógicas que escapam à formação dos professores anos finais
sem formação especializada para atuar como alfabetizadores. Destaca-se ainda nesse
cenário, o adoecimento emocional desses profissionais marcados por um número
elevado de licenças médicas.
Por outro lado, entendemos que as habilidades e competências de nossos
estudantes aqui representados nesse projeto, ainda não atendem ao que esclareceu
Soares (2010) de que a alfabetização é um processo no qual o indivíduo assimila o
aprendizado do alfabeto e a sua utilização como código de comunicação. Contudo, esse
processo não se deve resumir apenas na aquisição dessas habilidades mecânicas
(codificação e decodificação) do ato de ler, mas na capacidade de interpretar,
compreender, criticar e produzir conhecimento.
A alfabetização envolve também o desenvolvimento de novas formas de
compreensão e uso da linguagem de uma maneira geral. Muito menos ao que se refere
às competências implicadas ao letramento visto que o aluno alfabetizado é aquele que
sabe ler e escrever, já o letrado é o aluno que vive em estado de letramento e não é só
aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita,
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pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de
escrita (SOARES, 2010).
Também Paín (1985) subsidiada pela epistemologia piagetiana, esclarece a
importância dos três momentos (tempos) necessários no processo leitor e de
aprendizagem de forma geral: Inventário articulação entre as partes e integração através
dos quais o leitor articulará o novo saber com o antigo, criando a partir daí algo inédito,
fazendo uma leitura criativa. Ora, o aluno para poder fazer uma leitura no sentido mais
amplo,

de

poder

interpretar

a

realidade,

é

necessário

ver\inventariar,

compreender\articular, concluir\integrar.
Uma vez esclarecidas a carência de tais habilidades e competências em nossos
estudantes e imbuídos em esclarecer e intervir em tal problemática a equipe gestora e os
serviços especializados se juntaram aos conselhos de Classe para o levantamento dos
casos críticos e indicação de acompanhamento pedagógico individual das turmas pelos
serviços especializados e coordenadores. Tais estudantes também se mostram marcados
por problemas disciplinares e desmotivacionais graves os quais implicam recusa de
tarefas, infrequência em risco de evasão escolar.
Em todas as turmas dos anos finais da escola, a avaliação pedagógica
institucional por turmas revelou situação crítica de estudantes com graves problemas no
processo de alfabetização e letramento (até mesmo nos 9º anos), sobretudo destacaramse quatro turmas do matutino (6º F e G; 7º F e G). As quais detêm maior número de
estudantes com distorção ano e idade, de diagnosticados com Transtornos Funcionais
Específicos (DPAC, DISLEXIA, TDAH). Esclarecemos que a inclusão de tais
estudantes no Projeto Interventivo Alfabetização se faz necessário devido as suas
necessidades específicas de aprendizagem como também ao atendimento as Diretrizes
Pedagógicas para Organização Escolar do 3º ciclo para as Aprendizagens as quais
orientam que os citados estudantes com Transtornos funcionais específicos deverão
“[...] Ser incluídos em todas as estratégias do 3º ciclo, ajustadas, quando necessário, a
suas especificidades e de acordo com as orientações [...] da Equipe Especializada de
Apoio à Aprendizagem e Orientação Educacional da SEEDF” (SEEDF, 2018, p. 55).
A partir desse diagnóstico institucional o Quadro 01 foi organizado para mapear
as escolas de procedência e o número de estudantes com maiores necessidades de
aprendizagem marcados ainda por extremas defasagens em nível de pré-requisitos aos
anos finais do ensino fundamental.
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Quadro 01: Quantitativo de estudantes por escolas de origem/procedência com
dificuldades de aprendizagem, defasagem ano idade e histórico de reprovações
Escola de
Total
procedência
EC. Arrozal
05
EC. 16
11
EC Sítio Araucárias
01
CEF 04
13
EC 15
01
CEF 01
01
EC 10
01
EC 111 Sul
01
Outros estados
11
Total Geral
49
No total geral foram acompanhados e avaliados 72 estudantes de dentre esses 45
foram identificados com maiores dificuldades de aprendizagem (Anexo x) dentre
aqueles processos de avaliação diagnóstica institucional e avaliação psicopedagógica
individual. Esse processo ocorreu desde os meses de março até agosto de 2019. Desse
total 22 estudantes foram encaminhados para o Projeto Interventivo regular que ocorre
na escola no contraturno e os demais 23 são foco desse projeto interventivo. Ressalte-se
que o Projeto Interventivo é de desenvolvimento continuo. Portanto, esses
reagrupamentos, durante a execução do projeto, serão modificados a contar com os
avanços pedagógicos auferidos pelos estudantes (SEEDF, 2018).
Deflagrada a situação e quantitativo de estudantes dos 6º aos 9º anos e após tais
análises diagnósticas institucionais o coletivo de profissionais em reunião e estudos
acerca das Diretrizes Metodológicas para Organização metodológica para o 3º ciclo
entenderam a necessidade de realizar o reagrupamento interclasse visto que:
O reagrupamento interclasse prevê a formação de grupos de estudantes,
organizado entre as turmas do 3º Ciclo, independentemente do bloco ou ano
em que o estudante esteja matriculado, a partir das necessidades e
possibilidades diagnosticadas (SEEDF, 2018, p. 64).

Mediante os necessários reagrupamentos envolvendo estudantes de diferentes
anos os educadores se viram implicados na necessidade de que fosse realizado um
processo avaliativo diário, contínuo, realizado por meio de procedimentos formais e
informais que permitissem melhor detalhamento das dificuldades específicas de
aprendizagem dos estudantes indicados ao reagrupamento interclasse (projeto
interventivo). As avaliações diagnósticas dos citados estudantes são detalhadas a seguir.
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2.1 Avaliação diagnóstica dos estudantes: esclarecendo processos e instrumentos
avaliativos para o reagrupamento interclasse

No processo avaliativo diagnóstico postulamos articular ação, reflexão, ação em
interação e articulação com os protagonistas do processo em todas as atividades
ocorridas na escola (estudantes, professores, serviços especializados, coordenadores e
pais dos estudantes). Para que mediante tais instrumentos e estratégias diagnósticas
fosse possível aos educadores implicados responder as seguintes questões: “Quais são
os estudantes que precisam de ajuda? Quem é cada um deles? Qual a necessidade de
cada um?” (SEEDF, 2014, p. 52).
O que implicou planejamento e desenvolvimento das práticas pedagógicas
avaliativas e interventivas que contou com a participação da equipe gestora como
também EEAA, SOE, Sala de Recursos, coordenadores pedagógicos, professores e
estudantes numa relação dialógica e recíproca (SEDF, 2018, p. 72-73).
O primeiro critério de avaliação a análise e seleção estudantes ocorreu a partir da
prova diagnóstica institucional a qual permitiu indicar os estudantes de todos os anos
finais que se encontram em extrema dificuldades de aprendizagem. Nessa fase foram
identificados e listados 49 estudantes de diferentes anos e turnos. Os professores então
foram orientados modificar mapeamentos de sala, organizar reagrupamentos interclasse
e utilizar atividades diferenciadas para esses estudantes. Nesse, sentido os professores
utilizaram o formulário de autoavaliação desenvolvido para o CEF 04 (Anexo X).
Também foram agendadas reuniões pelo SOE e EEAA com os professores para
planejamento de intervenções lúdicas, pedagógicas que propiciassem o estímulo à
aprendizagem e a melhor interação socioemocional dos estudantes. Observações e
intervenções individuais também foram realizadas pelos professores. Os quais
indicaram a EEAA e SOE os estudantes com maiores dificuldades e que acumulam
reprovações em todos os anos finais com ou sem diagnóstico de transtornos funcionais
(TDAH, DISLEXIA, DPAC). Após tal levantamento foi suscitada discussão desses
casos no início do ano letivo, com destaque para quatro turmas 6º F.G e 7ºF e G
matutino. Foram deliberadas intervenções da equipe gestora, de coordenadores, dos
serviços especializados: SOE com avaliação psicopedagógica individual e EEAA com
intervenção socioemocional na turma; Adequações curriculares pelos professores com
reagrupamentos intraclasse e atividades diferenciadas nas mencionadas turmas,
remanejamento de alguns estudantes de turma.
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O acompanhamento individual sistemático dessas turmas e estudantes revelou quais
desses estudantes foram beneficiados pela progressão do ciclo de 2017 para 2018.
Como também outros frequentes nos anos pares (6º e 8º) e ímpares (7º e 9º) os quais,
mediante análise do coletivo de educadores revelam expressivas dificuldades de
aprendizagem. Muitos deles, partícipes dos Projetos Interventivos regulares anteriores
(a maioria evadiu-se).
Após esse levantamento esses estudantes foram listados e submetidos à avaliação
individualizada pelo SOE (Augusta orientadora e psicopedagoga; Patrícia pedagoga
readaptada e Janira (coordenadora pedagógica dos 4º e 5º anos com formação e prática
em alfabetização).
O processo avaliativo diagnóstico foi processual com duração aproximada de dois
bimestres. O estudante foi acolhido individualmente por duas das citadas profissionais
em que foi priorizado acolhimento socioemocional por meio de entrevistas lúdicas,
avaliação pedagógica diagnóstica foi direcionada as habilidades de leitura,
interpretação, produção de texto e raciocínio lógico-matemático. Os instrumentos
utilizados (textos, jogos matemáticos etc.) tiveram como referência conteúdos
compatíveis aos 3º, 4ºse 5º anos do ensino fundamental em que se buscou respeitar os
diferentes níveis de dificuldades de leitura e escrita dos estudantes. Entre as referências
teóricas consultadas destacamos a coleção: Consolidando Saberes Linguagem para 4º e
5º anos (UNB, 2017).
A metodologia de leitura indicada à proposta avaliativa envolveu três etapas
distintas e complementares a serem obedecidas:
1) a leitura objetiva (abordou o que está explícito no texto, insere o leitor na dimensão
contextual e textual do texto, sua intencionalidade e sua informatividade);
2) a leitura inferencial (abordou o que está implícito, momento de interação leitor-texto,
onde se constrói o significado da leitura);
3) a leitura avaliativa (momento em que se extrapola o texto, manifestação de postura
crítica e julgamentos pessoais).
A avaliação pedagógica diagnóstica também seguiu critérios apontados pelo BNCC
(2018, apud SUBEB 2019) os quais recomendam que o aluno para ser considerado
alfabetizado e letrado ele deve ler e compreender silenciosamente e, sem seguida, em
voz alta, com autonomia e fluência em textos curtos com nível de textualidade
adequado; b) utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com
estrutura silábica já dominada, letras maiúsculas em início de frases e em substantivos
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próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de
exclamação) Escrever espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas; d) Observar escritas
convencionais, comparando-as às suas produções escritas, percebendo semelhanças e
diferenças. Domínio das quatro operações com e sem reservas, interpretação e resolução
de problemas com uso de material concreto (colocado à disposição para o estudante).
Para o raciocínio lógico-matemático foi priorizado situações práticas, (resolução de
problemas) cotidianas vinculadas a sua realidade sociocultural.
Numa análise mais detalhada acerca das categorias de erros na escrita baseados em
Moojen (2009, apud DIAS; OLIVEIRA, 2013, p. 17) foi possível destacar seguintes
erros entre os estudantes avaliados:
Tipo erro
Descrição
Correspondência Falhas na representação do fonema por um
grafema que possui apenas um valor sonoro.
biunívoca
Ou seja, ocorre uma troca fonológica
Erros por falha Falhas na escola do grafema para representar
fonema-grafema o fonema.

Exemplos
Vento\veto
Barco\parco

Exposão\explosão
Casasa\casa
Sutso\susto
Juntura
ou Ocorre a união ou sepração de palavras A fundar \afundar
inteiras
Emcima\emcima.
segmentação
intervocabular
Correspondência Ocorre por desconhecimento de regras que Joror\horror;
alteram o valor da letra dependendo do Qausa\causa;
regular
contexto (r\rr;c\q ;g\gu; uso do ç; nh\til\m\n Çalada\salada;
contextual
antes de consoantes
Brimcan\brincam;
Mal\mau
Correspondência Não existe uma norma gerativa que permita Seguru\seguro;
decidir o grafema a ser utilizado para Sigarro\cigarro
irregular
independente de representar o fonema.
regras
Ocorre por desconhecimento do significado Escrever laranja
Falha semântica
de uma figura ou da nomeação de sob a figura de
objeto\conceitos
uma banana
São trocas não classificadas ou incomuns, Cclkajj;
Substituição
por tentativas de escrita não alfabéticas Ppinião\opinão
aleatória
(ausência do conhecimento do princípio
alfabético).
O processo avaliativo diagnóstico da escrita também pautou-se na teoria da
psicogênese da escrita elaborada por Ferreiro e Teberosky (1986) a qual explica que os
aprendizes passam por quatro períodos nãos quais têm diferentes hipóteses ou
explicações para com a escrita assim constituída pelos níveis pré-silábico, silábico,
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silábico-alfabético e alfabético. Esse critério avaliativo da escrita demonstrou que os
estudantes avaliados em sua maioria se encontram entre o nível silábico-alfabético e o
nível alfabético.
Na avaliação diagnóstica da matemática implicou revisitar os números naturais e as
quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) marcada também pela
abrangência conceitual, situações-problema (ideias e procedimentos). Todos os
estudantes tiveram à disposição material concreto para raciocínio e operações. Entre as
referências teóricas consultadas destacamos a coleção: Consolidando Saberes:
Matemática para 4º e 5º anos (UNB, 2017).
Ressalte-se a preocupação de que seja possível vencer as barreias e bloqueios dos
estudantes em relação ao conhecimento matemático na perspectiva da Educação
Matemática que segundo o Currículo em Movimento (SEEDF, 2018) é necessário que
educador: perceba o estudante como construtor do próprio conhecimento (vivências
experenciadas em contextos sociais diversos) e para tanto é necessário envolve-lo numa
prática que oportunize o gosto pela aprendizagem matemática. Nesse sentido, o mesmo
documento orienta a compreensão dos erros matemáticos do estudante como
construtivos do processo de aprendizagem bem como a utilização: de jogos e da
tecnologia nas intervenções pelo professor.
O processo diagnóstico também implicou em acompanhamento psicopedagógico
ostensivo mediante supervisão e mediação das atividades de leitura individuais
conduzidas pelas Orientadoras educacionais (com especialização em psicopedagogia) e
pedagoga alfabetizadora Janira além da colaboração de duas professoras alfabetizadores
dos no 4º e 5º anos do CEF 04. Esses estudantes também foram acompanhados pelo
coletivo de professores quanto a participação deles em projetos de leitura desenvolvidos
nas salas de aula como o Projeto Leitor Mirim (Anexo ) como também
acompanhamento pedagógico de professores quanto as suas habilidades de
planejamento e execução de projetos para a feira de ciências da escola. Estudantes
também foram instados a produzir relatos escritos após passeios e eventos culturais. Em
alguns casos foi realizado atendimento aos pais por intermédio de entrevistas e também
por reuniões pedagógicas coletivas agendadas para estudantes em acompanhamentos
pelos serviços especializados (SOE; EEEAA) devido as questões de aprendizagem e\ou
disciplinares. O formulário de Autoavaliação bimestral (Anexo 1) também serviu de
referência para o melhor esclarecimento diagnóstico das dificuldades e das necessidades
de aprendizagem dos estudantes. Esse conjunto de instrumentos foram organizados em
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pastas individuais o que contribuiu também para esclarecer tanto questões socioafetivas
e imaturidade emocional quanto habilidades metacognitivas que também complexam o
processo de aprendizagem. Nesse sentido, alguns estudantes apresentam piores
condições de aprendizagem devido as questões de falhas na memória de trabalho,
questões atencionais e desorganização de materiais e de conteúdos (estudantes com
transtornos específicos de aprendizagem (Dislexia, TDAH, TPAC). Os quais ensejam
maior atenção e orientação na execução do Projeto Interventivo (tanto pelo professor
alfabetizador quanto pelos serviços especializados SOE e EEAA).
A partir dessas constatações foram formulados os objetivos do Projeto
interventivo os quais são apresentados a seguir. Logo depois, apresentamos a Ficha 01
de Identificação e Diagnóstico qual busca especificar cada adolescente com suas
respectivas, idades, turma, dificuldades de aprendizagem como também “listar os
objetivos e conteúdos de aprendizagem a serem alcançados pelo estudante ou grupo de
estudantes tomando o Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014)
como referência” (SEEDF, 2018).
3. OBJETIVOS
Objetivo geral:
 Implementar projeto interventivo (reagrupamento interclasse) a fim de
proporcionar a alfabetização e letramento de estudantes dos anos finais do
ensino fundamental por meio de métodos e estratégias diversificadas, orientadas
ao resgate e construção de habilidades e competências inerentes a alfabetização
e letramento e ao currículo em movimento (4º e 5º anos) do ensino fundamental.
3.1 Objetivos específicos:
 Avaliar mediante avaliação pedagógica diagnóstica formativa estudantes em
situação de extrema defasagem de pré-requisitos essenciais (alfabetização,
letramento e raciocínio lógico matemático) nos anos finais do ensino
fundamental;
 Identificar aquilo que os estudantes já aprenderam e o que ainda não sabem de
modo a intervir por meio de estratégias pedagógicas para promover avanços
(VILLAS BOAS, 2004 apud SEEDF, 2018, p. 34);
 Construir interfaces curriculares das diferentes áreas do conhecimento atividades
e projetos pedagógicos já desenvolvidos buscando articulá-las e adaptá-las às
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atividades desenvolvidas no Projeto Interventivo implicado diretamente em
intervir com instrumentos apropriados as dificuldades de alfabetização,
letramento e raciocínio lógico-matemático.
 Discutir, elaborar e produzir estratégias de trabalho pedagógico (Projeto
Interventivo) que atenda a todos os estudantes ainda não alfabetizados nos anos
finais da unidade de ensino a partir da produção de conhecimentos que
contemplem as possibilidades e necessidades de aprendizagem cada um deles;
 Analisar casos de estudantes com necessidades especificas de aprendizagem
(TPAC, TDAH, DISLEXIA) mediante suporte da Equipe Especializada de
Apoio à Aprendizagem e Serviço de Orientação Educacional para elaborar
adequações pedagógicas específicas a fim de garantir intervenções pedagógicas
e psicopedagógicas qualitativas especializadas;
 Promover o envolvimento do grupo de professores dos anos finais e anos iniciais
(4º e 5º anos) no projeto bem como suporte, avaliação e monitoramento a turma
do PI como atenção especial aos casos individuais com maiores problemáticas
disciplinares e emocionais pela coordenação, SOE e EEAA e equipe gestora.
 Planejar, orientar e acompanhar a análise do desempenho dos estudantes a partir
de avaliação diagnóstica individualizada;
 Elaborar intervenções pedagógicas diferenciadas com vistas a re (orientar) as
ações de ensino em função das dificuldades de aprendizagem apresentadas;
 Garantir provisão de espaços, materiais e outros instrumentos didáticopedagógicos necessários e indispensáveis ao projeto.
 Acompanhar avaliação do projeto por meio de relatórios individuais dos
estudantes, discussão de casos com EEAA; SOE, reuniões pedagógicas
específicas para discussão de planejamentos individuais e grupais;
 Construir gráficos de desempenho e portfólios de produção individual baseado
no processo de construção da autonomia, autoestima, e crescimento nas
habilidades metacognitivas (estratégias e rotinas de estudo)
 Promover e construir estratégias pedagógicas orientadas a autoavaliação dos
estudantes, avaliação entre pares de modo que seja validado habilidades e
competências em suas produções artísticas (orais, cênicas, visuais, musicais,
literárias) e competências esportivas.
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 Estabelecer parceria com a GRE-UNIEB como apoio com recursos humanos
quanto ao professor pedagogo alfabetizador como profissional responsável pelas
as turmas no CEF 04.
Uma vez realizada a avaliação diagnóstica e elaborado os objetivos e analise dos
estudantes com grandes prejuízos no desempenho escolar quanto a alfabetização e
letramento, e avaliação diagnóstica individual nesses estudantes (45) dentre os quais 24
demonstraram extrema dificuldades no processo de leitura, escrita e interpretação, como
também no raciocínio lógico-matemático. Um aluno, em julho, foi transferido por sua
família para outro estado. Restando então, 23 estudantes os quais foram listados e
identificados na Ficha 1 destinada a identificação e diagnóstico dos estudantes do 3º
Ciclo bem como os objetivos e conteúdos de aprendizagem os quais tem como
referência o Currículo em Movimento da Educação Básica do DF. A Ficha 01 é
apresentada

a

seguir:
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FICHA 1 – IDENTIFICAÇÃO \DIAGNÓSTICO – 3º CICLO
Período: Primeiro semestre (cinco meses) segundo semestre (cinco meses) do ano letivo de 2020
Professora: Pedagoga alfabetizadora Janira Daoud de Miranda
ESTUDANTES
Turma\Turno
Idade

DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM

1 Ana Clara
da Conceição

TDAH Leitura inferencial e
avaliativa. Problemas na grafia
de palavras: trocas, omissões,
juntura
e
segmentação
intervocabular;
Escrita
alfabética,
desestruturação
textual; uso de maiúsculas,
pontuação; raciocínio lógico
interpretação de problemas
matemáticos (4 operações com e
sem
reservas) tabuada
e
interpretação de problemas,

6ºA Vesp15 anos

OBJETIVOS

Planejar,
estruturar
e
produzir
oralmente\digital
Representar cenas de textos dramáticos;

CONTEÚDOS

textos

Relatos de acontecimentos, histórias e
experiências vividas\comentário crítico sobre
obras literárias, arte, pinturas; planejamento e
produção de textos orais;

Ler com fluência e compreensão diversos gêneros
textuais

Textos verbal (escrita) não verbal (imagem)e
multimodal (escrita e imagem) concretizados em
diversos gêneros em diferentes suportes
Textos literários ficcionais; textos do patrimônio
oral, poemas e letras de músicas; textos com
finalidade de analisar as ações humanas
individuais e coletivas; textos com finalidade
conhecimento escolar e científicos, textos com
finalidade de orientar e organização do tempo e
do espaço nas atividades individuais e coletivas;
textos não verbais (FREITAS; DIAS; NISHIKAWA,

Antecipar conteúdos de textos a serem lidos, em
função de suporte, gênero e contextualização.
Utilizar conhecimentos prévios e buscar pistas
textuais, intertextuais e contextuais para ler nas
entrelinhas

2017)

Identificar e selecionar informações relevantes para
a compreensão do texto, de acordo com os
objetivos da leitura

Níveis de compreensão da leitura: objetiva,
inferencial e avaliativa

Produzir textos escritos em diferentes gêneros
adequados
a
objetivos\finalidade,
destinatários\interlocutores e contexto da circulação
Letras de músicas, uso de recursos estéticos,
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Produzir, revisar e reescrever textos considerando
sua estrutura: paragrafação, marginação, título (com
clareza e coerência das informações registradas,
pontuação e sentidos ao texto produzido.

Ampliar procedimentos operatórios de adição,
subtração, multiplicação e divisão de números
naturais por meio de situações-problema

composição e comparações entre vários autores
Fabulas tradicionais e modernas, contos de
suspense, conto popular, lendas, mitos e crônicasanálise de coesão e coerência, reconto oral e
produção escrita

Contos e crônica: análise produção de reconto e
texto de autoria;
Textos de divulgação científica: resumo a partir
de esquemas;
Produção de diários e relatórios a partir de fatos
motivadores; publicados por varais, revistas,
folhetos, cartazes, portfólios
Situações problema envolvendo as quatro
operações, explorando a diversidade de
procedimentos e de registros;
Múltiplos e divisores no contexto do cotidiano;
Problemas de adição e subtração de números
racionais

2 Railane

dos
Santos Lago
6ºA Vesp
15 anos

Leitura objetiva (silabada),
inferencial e avaliativa. Escrita
silábico-alfabética.
Juntura,
segmentação, acréscimos de
letras e sílabas; decifra algumas
sílabas e algumas palavras
padrões simples. Escreve apenas

Observação: Intefaces com Projeto de PDI –
raciocínio lógico-matemático (Anexo 3)
Esses objetivos serão complementados ao longo das
atividades e recursos didáticos pedagógicos e
necessidades do aluno

Observação:
Esses
conteúdos
serão
complementados ao longo das atividades e
recursos didáticos pedagógicos ao atendimento as
necessidades do aluno

Ler e interpretar com autonomia textos em diversos
gêneros, mobilizando e combinando estratégias de
antecipação, inferência e verificação para
compreensão do texto lido

Textos verbal (escrita) não verbal (imagem) e
multimodal (escrita e imagem) concretizados em
diversos gêneros em diferentes suportes
Comparação e diferenciação de diferentes
gêneros
textuais
quanto
a
aspectos
composicionais;

Retomar e relacionar informações explicitas para a
compreensão de textos lidos.

Produção textual por meio de diversos gêneros,
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palavras, não estrutura frases ou
textos. Dificuldades raciocínio Manusear, diferenciar e nomear suportes textuais
lógico
interpretação
de
problemas matemáticos.
Conhecer, nomear, ordenar e utilizar os tipos de
letras;
Identificar na leitura e usar nas escrita de textos em
diferentes gêneros, a letra maiúscula e minúscula de
acordo com as convenções.
Relacionar fonemas e grafemas na leitura e na
escrita

Ler e escrever palavras e textos utilizando diversas
estruturas silábicas
Analisar a leitura e empregar na produção textual a
segmentação adequadas das palavras

preferencialmente em situações reais de uso
Cartas. Bilhetes, etc. estudo de gêneros e
produção de acordo com o contexto de uso,
reportagens (temas significativos) leitura e
compreensão, identificação e escrita de
manchetes.
Alfabeto: topologia das letras, ordem alfabética,
identificação consoantes vogais
Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais
(rimas) das palavras;

Relação entre grafema e fonema na leitura
escrita; estruturas silábicas DV, VC, CV, CVC,
CVV, V, CCVCC. CVCC e outras;
Correspondências regulares contextuais entre
letras ou grupo (C\QU; G\GU; J; E ou I; Z;
R\RR; modos de nasalização, Casos de
irregularidades,
observação
da
escrita;
organização de parágrafos, concordância
verbal\nominal; pontuação para produzir sentido,
adjetivação; pronome pessoal, ampliação do
vocabulário, uso do dicionário etc.
Textos verbal (escrita) não verbal (imagem)e
multimodal (escrita e imagem) concretizados em
diversos gêneros em diferentes suportes
Textos literários ficcionais; textos do patrimônio
oral, poemas e letras de músicas; textos com
finalidade de analisar as ações humanas
individuais e coletivas; textos com finalidade
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conhecimento escolar e científicos, textos com
finalidade de orientar e organização do tempo e
do espaço nas atividades individuais e coletivas;
textos não verbais (FREITAS; DIAS; NISHIKAWA,
Ampliar procedimentos operatórios de adição,
subtração, multiplicação e divisão de números
naturais por meio de situações-problema

Observação: Inteface com Projeto de PDI –
raciocínio lógico-matemático (Anexo 3)
Esses objetivos serão complementados ao longo das
atividades e recursos didáticos pedagógicos de
acordo com as necessidades de aprendizagem dos
estudantes

3 Lorrayne
Negredo
6ºB Vesp
12 anos

4 Larissa

Escrita alfabética, Leitura
objetiva (silabada), inferencial e
avaliativa. A escrita é
ortográfica, embora escreva
apenas palavras, e frases textos
(desconexos) desestruturado,
carece de uso de maiúsculas,
pontuação. Raciocínio lógico (04
operações) interpretação de
problemas matemáticos e
Memorização de conteúdos;
Leitura inferencial e avaliativa

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante.
Em função das dificuldades de memorização serão
acrescidos de:
Recuperar e restaurar a função cognitiva
comprometida (memória);
Potencializar a plasticidade cerebral incentivando
expressões artísticas, plásticas, musicais.

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa

2017)

Situações problema envolvendo as quatro
operações, explorando a diversidade de
procedimentos e de registros;
Múltiplos e divisores no contexto do cotidiano;
Problemas de adição e subtração de números
racionais

Observação:
Esses
conteúdos
serão
complementados ao longo das atividades e
recursos didáticos pedagógicos e necessidades de
aprendizagem dos estudantes
Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
de
aprendizagem da estudante
Jogos de memória de tabuleiro de mesa ou
tecnológicos; feedbacks oportunos de conteúdos
de alfabetização e letramentos estudados;
Diferentes ritmos musicais de interesse para a
fase adolescente, letras, rimas, etc. (inputs
auditivos, visuais, motores).
Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
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Costa Lopes
6º ano D vesp
12 anos

5 Kauan
Felipe Roch
Marinho
6ºD Vesp
15 anos

6 Kauan
Mikael da
Silva
Cavalcante
6ºE Vesp

(extrema dificuldades de
compreensão); escrita alfabética,
texto desconexo; extrema
lentidão; uso de maiúsculas,
pontuação raciocínio lógico
matemático(multiplicação\divisã
o). Interpretação de problemas.
Memorização de conteúdos;
Domínio temporal
imaturidade\fragilização
emocional.

Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante
Em função das dificuldades de memorização serão
acrescidos de:

TDAH.
Leitura
objetiva,
inferencial e avaliativa; Escrita
alfabética, grafia de palavras:
trocas, omissões, juntura e
segmentação
intervocabular,
estruturação textual; uso de
maiúsculas,
pontuação;
raciocínio lógico interpretação
de problemas matemáticos.
Atenção,
concentração
e
desorganização de conteúdos e
materiais escolares.
TDAH.
Leitura
objetiva,
inferencial e avaliativa; Escrita
alfabética,
Desorganização
textual, Problemas na grafia de
palavras: trocas, omissões, uso
de
maiúsculas,
pontuação;

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante.
- Atentar para adequações curriculares orientadas
para TDAH (SOE\EEAA)

Recuperar e restaurar a função cognitiva
comprometida (memória);
Potencializar a plasticidade cerebral incentivando
expressões artísticas, plásticas, musicais.

Estimular\trabalhar percepção e habilidade do
domínio temporal

Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
de
aprendizagem da estudante;

Jogos de memória de tabuleiro ou tecnológicos;
feedbacks oportunos de conteúdos estudados de
alfabetização e letramentos;
Diferentes ritmos musicais de interesse para a
fase adolescente, letras, rimas, etc. (inputs
auditivos, visuais, motores).
- Uso de calendários, planejamentos de datas
festivas da escola e da cultura;
Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
de
aprendizagem da estudante

Feedbacks oportunos, jogos de memória de
tabuleiro e informatizados entre outros
implicados aos conceitos estudados de
alfabetização e letramentos; registros reflexivos
diários como suporte ao processo de organização
e memorização e conceitos\ conteúdos.
I
Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante:
Atentar para adequações curriculares orientadas
para TDAH (SOE\EEAA)
Em função das dificuldades de atenção
concentração os objetivos serão acrescidos de (entre

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
de
aprendizagem da estudante.

Feedbacks oportunos, jogos de memória de
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13 anos

7 Matheus
Borges Brito
6ºF Mat
14 anos

8 David Nery
dos Santos
6ºF
15 anos

raciocínio lógico matemático: (4
operações com e sem reservas)
interpretação de problemas
matemáticos.
Atenção,
concentração e desorganização
de conteúdos e materiais
escolares. Lentidão e abandono
de tarefas. Memorização de
conteúdos;
Leitura inferencial, avaliativa;
Escrita alfabética, problemas nas
grafia de palavras: trocas ao
final
das
palavras,
desestruturação
textual;
raciocínio lógico matemático: (4
operações com e sem reservas)
interpretação de problemas
matemáticos.
Atenção,
concentração e desorganização
de conteúdos e materiais
escolares, lentidão e abandono
de tarefas. Desorganização de
materiais
TDAH
leitura
objetiva,
inferencial e avaliativa. Escrita
silábico-alfabética, não estrutura
frases. Extrema dificuldades
vocabular e de compreensão.
Raciocínio lógico matemático
pré-operatório: (4 operações

outros):
-

tabuleiro e informatizados implicados aos
conceitos de alfabetização e letramentos
estudados;
Registros reflexivos diários como suporte ao
processo de organização e memorização e
conceitos\ conteúdos.
I

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante:

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
de
aprendizagem da estudante:

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante:
Atentar para adequações curriculares orientadas
para TDAH (SOE\EEAA) entre outros objetivos
específicos e necessários a esses estudantes como

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
de
aprendizagem da estudante

Recuperar e restaurar
comprometida (memória);

a

função

cognitiva

Feedbacks oportunos, jogos de memória de
tabuleiro e informatizados implicados aos
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9 Maria
Eduarda
Santos Sousa
6ºG Mat
17 anos

10 Nayara de
Sousa Silva
6ºG Mat
14 anos

com
e
sem
reservas)
interpretação de problemas
matemáticos.
Atenção,
concentração e desorganização
de conteúdos e materiais
escolares, lentidão e abandono
de tarefas. Desorganização de
materiais. Memorização de
conteúdos;
DI Leitura objetiva, inferencial e
avaliativa. Escrita silábica com
valor
sonoro.
Extrema
dificuldades vocabular e de
compreensão. Raciocínio lógico
matemático pré-operatório: (4
operações com e sem reservas)
interpretação de problemas
matemáticos.
Atenção,
concentração e desorganização
de conteúdos e materiais
escolares, lentidão e abandono
de tarefas. Desorganização de
materiais. Memorização de
conteúdos;
Leitura objetiva, inferencial e
avaliativa. Inventa palavras
(fuga do tema\contexto). Escrita
alfabética,
desestruturação
textual.
Palavras:
trocas,
omissões, juntura e segmentação

Potencializar a plasticidade cerebral incentivando
expressões artísticas, plásticas, musicais.
Dificuldades atencionais, de organização de
materiais e conteúdos e dos registros reflexivos,
portfólios etc. que envolvam a produção textual

Os mesmos elencados para a estudante 02 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante:
Incentivar
restaurar
a
função
cognitiva
comprometida (atenção, concentração e memória);
Atentar para adequações curriculares orientadas
para DI (SR; SOE; EEAA);
Potencializar a plasticidade cerebral incentivando
expressões artísticas, plásticas, musicais.

conceitos estudados; registros reflexivos diários
como suporte ao processo de organização e
memorização e conceitos\ conteúdos.
I

Jogos de memória de tabuleiro ou tecnológicos
entre outros; feedbacks oportunos de conteúdos
de alfabetização e letramentos estudados;
Diferentes ritmos musicais de interesse para a
fase adolescente, letras, rimas, etc. (inputs
auditivos, visuais, motores).
Atividades que validem a oralidade, uso de
materiais concretos para aprendizagem da
matemática;
Uso de instrumentos gráficos e audiovisuais
como suporte a compreensão\construção do
produção da lecto-escrita

Estimular\trabalhar percepção e habilidade do
domínio temporal de aprendizagem da estudante

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante:

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
de
aprendizagem da estudante:
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11 Ricardo
da Silva
Santos
6ºG Mat
15 anos
12 Wallyson
Vitor de
Sousa Félix
6ºG Mat
14 anos

intervocabular;
Extrema
dificuldade na compreensão de
comandos. Raciocínio lógico
matemático pré-operatório: (4
operações com e sem reservas)
interpretação de problemas
matemáticos e Memorização de
conteúdos;
Leitura inferencial e avaliativa. Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Escrita
alfabética,
trocas, Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante:
omissões, juntura e segmentação
intervocabular;
Raciocínio
logico (tabuada e as operações
de multiplicação e divisão)
interpretação de problemas
matemáticos
Leitura inferencial e avaliativa; Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
dificuldades em expressar-se, Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante:
escrita alfabética dificuldades de
interpretação
inventa
palavras\fuga do tema; trocas,
omissões, juntura e segmentação
intervocabular;
uso
de
maiúsculas,
pontuação;
raciocínio lógico (4 operações
com e sem reservas) sobretudo
em multiplicação e divisão;
interpretação de problemas
matemáticos e memorização de

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
de
aprendizagem da estudante:

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
de
aprendizagem da estudante:
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conteúdos;
13 Mellissa
Eduarda
Pereira Silva
6ºG Mat

Leitura
objetiva,
inferencial
e
avaliativa. Escrita alfabética, trocas,
omissões, juntura e segmentação
intervocabular;, estruturação textual,
uso
de maiúsculas,
pontuação;
raciocínio lógico matemático domínio
das 4 operações, mas com dificuldades
para interpretação de problemas.
Memorização de conceitos

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante:

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
de
aprendizagem da estudante:

Leitura
objetiva,
inferencial
e
avaliativa.
(Compreensão
de
comandos) Escrita ortográfica mas com
trocas e omissões ao final das palavras.
Estruturação
textual;
uso
de
maiúsculas,
pontuação
raciocínio
lógico matemático (04 operações),
tabuada interpretação de problemas e
memorização de conteúdo.

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante
Em função das dificuldades de memorização serão
acrescidos de:
- Recuperar e restaurar a função cognitiva
comprometida (memória);
- Potencializar a plasticidade cerebral incentivando
expressões artísticas, plásticas, musicais.

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
de
aprendizagem da estudante

TPAC\Dislexia\ IRLEM Objetiva,
inferencial e objetiva; compreensão de
comandos; escrita alfabética com
trocas, inversões e acréscimos e
substituição aleatória de palavras e
letras. Pula linhas na leitura e na escrita
(mesmo quando realiza cópias);

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante;

13 anos

14 Luiza
Alves de
Souza Silva
7ºF Mat
14 anos

15 Ester
Sousa da
Silva
7ºF Mat
14 anos

Jogos de memória de tabuleiro mesa ou
tecnológicos de alfabetização e letramentos entre
outros; feedbacks oportunos de conteúdos
estudados;
- Diferentes ritmos musicais de interesse para a
fase adolescente, letras, rimas, etc. (inputs
auditivos, visuais, motores).

Incentivar
restaurar
a
função
cognitiva
comprometida (atenção, concentração e memória);
Atentar para adequações curriculares orientadas
para síndrome IRLEM\TDAH (SR\DV e SR\
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16 Gustavo
Martins
Oliveira
7ºF
15 anos
17 Lauany
Pereira da
Silva Coelho
7ºF Mat

dificuldades de compreensão de
comandos e de memorização de
conceitos;
raciocínio
lógico
matemático (4 operações com e sem
reservas)
tabuada.
Lentidão,
fragilização emocional,

generealista SOE; EEAA);

Leitura
objetiva,
inferencial
e
avaliativa. Escrita silábico-alfabética,
erros por falha fonema-grafema,
juntura ou segmentação intervocabular,
trocas,
substituições
aleatórias.
Raciocínio lógico matemático (4
operações com e sem reservas) tabuada
e interpretação de problemas,

Os mesmos elencados para a estudante 02 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante;

Os mesmos elencados para a estudante 02 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
de
aprendizagem da estudante

TPAC\Dislexia leitura objetiva, Os mesmos elencados para a estudante 02 nessa
inferencial e avaliativa. Escrita Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante;
silábico-alfabética, comandos.
Dificuldades de compreensão de
comandos, de memorização de
conceitos; Raciocínio lógico
matemático não faz leitura de

Os mesmos elencados para a estudante 02 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
de
aprendizagem da estudante

Potencializar a plasticidade cerebral incentivando
expressões artísticas, plásticas, musicais.

Jogos de memória de tabuleiro ou tecnológicos
entre outros; feedbacks oportunos de conteúdos
de alfabetização e letramentos estudados;
Diferentes ritmos musicais de interesse para a
fase adolescente, letras, rimas, etc. (inputs
auditivos, visuais, motores).
Atividades que validem a oralidade, uso de
materiais concretos para aprendizagem da
matemática;
Uso de instrumentos gráficos e audiovisuais
como suporte a compreensão\construção do
produção da lecto-escrita.
Produção textuais e registros reflexivos\portfolios
mediante recurso informatizado (entre outros)
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15 anos

18 Marcelo
Henrique
Pereira dos
Santos
7ºF
15 anos

19 Maria
Vitoria
Gomes

numerais e carece de noção
antecessor\sucessor e ordenar
sequencialmente os números. (4
operações com e sem reservas)
tabuada e interpretação de
problemas,extrema
distraibilidade;
apatia.;Memorização
de
conceitos
Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante;
Atentar para adequações curriculares orientadas
para TDAH (SOE; EEAA);

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
de
aprendizagem da estudante;

Incentivar,
restaurar
a
função
cognitiva
comprometida (atenção, concentração e memória);

Jogos de memória de tabuleiro ou tecnológicos
entre outros; feedbacks oportunos de conteúdos
estudados;
Diferentes ritmos musicais de interesse para a
fase adolescente, letras, rimas, etc. (inputs
auditivos, visuais, motores).
Atividades que validem a oralidade, uso de
materiais concretos para aprendizagem da
matemática;
Produção textuais e registros reflexivos\portfolios
mediante recurso informatizado (entre outros)

Leitura objetiva, inferencial e Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
avaliativa. Escrita ortográfica Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo de aprendizagem da estudante:
com trocas, omissões, juntura e

Os mesmos elencados para a estudante 01 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
de
aprendizagem da estudante:

TDAH.
Leitura
objetiva,
inferencial e avaliativa. Escrita
ortográfica
com
trocas,
omissões, junturas, acréscimos
de letras, substituição aleatória.
Estruturação textual, pontuação.
Raciocínio lógico matemático
(operações de multiplicar e
dividir) com numerais acima de
5. Interpretação e resolução de
problemas.
Atenção,
concentração, desorganização de
materiais\
conteúdos
e
memorização de conceitos
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Pereira
7ºF Mat
14 anos

20 Carlos
Manoel
Almeida
Gama
7ºI Mat
15 anos

21 João
Pedro
Pereira
Santos
7ºI Mat

segmentação
intervocabular;
Escrita
alfabética,
desestruturação textual; uso de
maiúsculas,
pontuação;
raciocínio lógico (4 operações
com e sem reservas) tabuada e
interpretação de problemas,
Leitura objetiva, inferencial e
avaliativa. Escrita silábicoalfabética, erros por falha
fonema-grafema, juntura ou
segmentação
intervocabular,
trocas, substituições aleatórias.
Raciocínio lógico matemático (4
operações com e sem reservas)
tabuada e interpretação de
problemas. Dificuldades de
sequenciação numérica.

Os mesmos elencados para a estudante 02 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo e desenvolvimento da
aprendizagem do aluno no projeto interventivo.
Atentar para adequações curriculares orientadas
para TDAH (SOE; EEAA
Incentivar,
restaurar
a
função
cognitiva
comprometida (atenção, concentração e memória);

Os mesmos elencados para a estudante 02 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
e
desenvolvimento da aprendizagem do aluno no
projeto interventivo.
Jogos de memória de tabuleiro ou tecnológicos
entre outros; feedbacks oportunos de conteúdos
estudados;
Diferentes ritmos musicais de interesse para a
fase adolescente, letras, rimas, etc. (inputs
auditivos, visuais, motores).
Atividades que validem a oralidade, uso de
materiais concretos para aprendizagem da
matemática;
Produção textuais e registros reflexivos\portfolios
mediante recurso informatizado (entre outros)

TPAC
Leitura
objetiva,
inferencial e avaliativa. Pula
linhas,
dificuldades
compreensão comandos. Escrita
silábico-alfabética, erros por
falha fonema-grafema, juntura
ou segmentação intervocabular,
trocas, substituições aleatórias.

Os mesmos elencados para a estudante 02 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo e desenvolvimento da
aprendizagem do aluno no projeto interventivo.
Atentar para adequações curriculares orientadas
para TPAC (SOE; EEAA);

Os mesmos elencados para a estudante 02 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
e
desenvolvimento da aprendizagem do aluno no
projeto interventivo

Incentivar,
restaurar
a
função
cognitiva
comprometida (atenção, concentração e memória);

Jogos de memória de tabuleiro ou tecnológicos
entre outros; feedbacks oportunos de conteúdos
estudados;
Diferentes ritmos musicais de interesse para a
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15 anos

22 Sebastião
Cândido da
Silva
7ºI Mat
15 anos

23 Emile da
Silva Castro
9ºC Mat
14 anos

fase adolescente, letras, rimas, etc. (inputs
auditivos, visuais, motores).
Atividades que validem a oralidade, uso de
materiais concretos para aprendizagem da
matemática;
Produção textuais e registros reflexivos\portfolios
mediante recurso informatizado (entre outros)

Raciocínio lógico matemático (4
operações com e sem reservas)
tabuada e interpretação de
problemas. Dificuldades de
sequenciação
numérica.
Introspecção, lentidão de tarefas,
dificuldade
memória
de
conceitos
Leitura objetiva, inferencial e
avaliativa. Escrita alfabética,
trocas, omissões, juntura e
segmentação
intervocabular,
estruturação textual, uso de
maiúsculas,
pontuação;
raciocínio lógico matemático (4
operações com e sem reservas),
dificuldades para interpretação
de problemas. Memorização de
conceitos

Os mesmos elencados para a estudante 02 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo e desenvolvimento da
aprendizagem do aluno no projeto interventivo.

Os mesmos elencados para a estudante 02 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
e
desenvolvimento da aprendizagem do aluno no
projeto interventivo.

Leitura objetiva, inferencial e
avaliativa. Escrita silábicoalfabética, erros por falha
fonema-grafema, juntura ou
segmentação
intervocabular,
trocas, substituições aleatórias,
estruturação textual, pontuação e
acentuação. Raciocínio lógico
matemático (4 operações com e
sem
reservas) tabuada
e

Os mesmos elencados para a estudante 02 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e acréscimos
conforme o processo e desenvolvimento da
aprendizagem do aluno no projeto interventivo.

Os mesmos elencados para a estudante 02 nessa
Ficha com possibilidades de revisões e
acréscimos
conforme
o
processo
e
desenvolvimento da aprendizagem do aluno no
projeto interventivo.
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interpretação de problemas.
Dificuldades de sequenciação
numérica.
Observações: Essa lista de identificação \diagnóstico é susceptível de alterações tendo em vista as subjetividades (dificuldades específicas
de aprendizagem) e outras inerentes a esse tipo de intervenção pedagógica (objetivos, conteúdos e estratégias pedagógicas devem ser
diferenciadas para cada estudante) como também a listagem de estudantes poderá sofrer alterações em virtude o ingresso de novos
estudantes ou transferências de algum deles no letivo de 2020.
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4. DESENVOLVIMENT0
O projeto interventivo para ser eficaz precisa avançar para além das
práticas conteudistas e rotineiras, as quais sem dúvida corroboraram para as
dificuldades dos estudantes com necessidades de aprendizagem. Assim,
promover aprendizagens significativas. Para tanto, o seu desenvolvimento
implica em possuir as seguintes características:
a)Ser contínuo por ser desenvolvido ao longo de todo ano letivo,
porém temporário no atendimento aos estudantes que apresentam
dificuldades de aprendizagens que requerem atendimento
específico (VILLAS BOAS, 2010, p. 35); b) diversificado e
atualizável, evitando a padronização e repetição de atividades, c)
deve considerar o processo de desenvolvimento dos estudantes; d)
é prática colegiada, pois toda equipe pedagógica da escola deve
envolver-se no planejamento e realização do projeto ( SEED,
2014, p. 51) grifos do autor

Segundo ainda Pereira (2012) o trabalho pedagógico deve acolher o aluno frente
ao novo, representando um ato amoroso e, especialmente, promovendo a articulação de
todas a dimensões do trabalho pedagógico, resultando em um trabalho de parceria, na
qual haja a interação do professor com seus estudantes. Essa interação exige articulação
entre avaliação formativa de aprendizagens, organização do trabalho pedagógico e o
currículo. Por outro lado, imprescindível também, que as estratégias didáticopedagógicas devem ocorrer de “forma desafiadora e provocativa levando em conta a
construção dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução de problemas
apresentados” (SEEDF, 2018, p. 9).
Assim posto, na seleção de procedimentos didáticos e sua operacionalização
atentamos para a articulação entre os eixos integradores para os anos finais – ludicidade
e letramentos buscando nessa articulação contemplar projetos e os eixos transversais
(educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os direitos humanos) de
modo que os temas e atividades desenvolvidas com os estudantes durante o andamento
do projeto interventivo ocorram na interface com o planejamento coletivo da escola
dentre os quais destacam-se temas tocante aos direitos humanos : racismo, bullying,
direitos da mulher, saúde mental- prevenção ao suicídio, sexualidade etc. E temas
tocante a área de ciências: feira de ciências, etc.; Linguagens: produções textuais em
diferentes gêneros linguísticos, sarais literários, campeonatos esportivos e festas ou
apresentações temáticas
Destacamos nesse contexto que a área de linguagens tem como principal
objetivo:
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Possibilitar aos estudantes a participação em práticas de linguagem
diversificadas que lhes permitam ampliar conhecimentos e capacidades
expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas,
considerando o processo de constante transformação social (SEEDF, 2018, p.
16).

No planejamento do as atividades pedagógicas interventivas do presente projeto
consideramos imprescindível que o mesmo ocorra em interface as abordagens
curriculares das diferentes áreas do conhecimento anos finais. Como também que nosso
estudante possa usufruir de outras atividades e projetos pedagógicos já instituídos na
escola os quais destacamos: O projeto de Raciocínio lógico matemático; Oficinas de
criação: construindo habilidades do eu-escritor; Projeto de leitura e escrita anos iniciais
e o projeto de leitura: Leitor Mirim (CEF 04, 2019).
Também discutimos coletivamente nos conselho de classe do 3º e 4 º bimestre a
importância de que o Projeto Interventivo esteja sob a responsabilidade de todo o corpo
docente, equipe gestora e serviços especializados, sem contudo perder suas
especificidades ao atendimento das necessidades de aprendizagem de cada estudante
reagrupado. Muito embora, as intervenções diárias estejam sob a responsabilidade direta
de uma pedagoga alfabetizadora esse elo de comunicação precisa ser mantido e
retroalimentado nas coordenações coletivas, visto que esses estudantes também
necessitam de reagrupamentos intraclasse, entre outras intervenções em sala de aula.
Para melhor esclarecimento das interfaces curriculares passamos a descrever
alguns pontos referencias das áreas do conhecimento apontadas pelo Currículo em
Movimento (SEEDF, 2018) a fim de ampliar possiblidades de adequações curriculares
aos estudantes atualizações do projeto as interfaces com temas e conteúdos abordados
no planejamento coletivo da escola para os estudantes. No Quadro 2 as áreas do
conhecimento e possíveis interfaces curriculares com o Projeto Interventivo estão
enunciadas:
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Quadro 2: Áreas do conhecimento e interfaces com o Projeto Interventivo
Área do conhecimento
Possíveis Interfaces curriculares com Projeto Interventivo
LINGUAGENS
Propiciar aos estudantes a competência comunicativa, ou seja, a capacidade de expressar-se adequadamente em qualquer situação, de forma oral e
escrita, portanto ler e escrever proficientemente. Ampliar a competência comunicativa por meio de textos concretizados nos mais variados gêneros
e suportes que circulam na sociedade;
Trabalho didático com gêneros textuais (articulação entre oralidade, leitura\escrita\produção textual e análise linguística) implicados à
compreensão e uso prático da língua na mais diferentes formas (SEEDF, 2018)
Na contemporaneidade as práticas de linguagem que envolvem gêneros e textos (multissemióticos e multimidiáticos) também importante que as
práticas pedagógicas estejam atualizadas com a hipermídia (hipercontextualidade) como e-mail, instagram, fotos, vídeos, áudios, podcast, trailer e
diversos outros gêneros (SEEDF, 2018). As práticas de linguagem: oralidade, leitura\escrita, escrita\produção textual e analise
linguistica\semiótica ganham uma nova dimensão centro da cultura digital e local, são trabalhadas de forma contextualizada a fim de assegurar aos
estudantes boa e interação significativas. (SEEDF, 2018).
Área do conhecimento
Possíveis Interfaces curriculares com Projeto Interventivo
ARTES
Essa área do conhecimento é capaz de promover diálogos que extrapolam as linguagens oral e escrita, além de contribuir para a formação integral
do individual visto que propicia contato do estudante com as diversas linguagem artísticas (artes visuais, dança, música e teatro) além de propiciar
a leitura do mundo e de sua realidade de forma reflexiva e crítica) (SEEDF, 2018)
Área do conhecimento
Possíveis Interfaces curriculares com Projeto Interventivo
EDUCAÇÃO FÍSICA
Valoriza e considera aspectos sócio históricos de cada atividade trabalhada, como também o contexto em que os estudantes estão inseridos e as
aprendizagens motoras independentemente do nível de habilidades que apresentem. O corpo e o movimento também são validados como veículo
de expressão de sentimentos, como possibilidade de promoção, recuperação, programação e manutenção de uma vida de qualidade. (SEEDF,
2018)
Área do conhecimento
Possíveis Interfaces curriculares com Projeto Interventivo
MATEMÁTICA
Uma das funções da matemática é tornar o indivíduo capaz de resolver problemas cada vez mais complexos. Assim, é importante favorecer a
problematização, trazer situações que provoquem os estudantes, que os façam buscar soluções próprias e socializa-las. Os objetivos de
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aprendizagem anos finais afirmam a necessidade de que os estudantes aprofundem a noção de número, resolvam situações-problemas com
números naturais, inteiros racionais, irracionais e sobretudo com conceitos geométricos. O uso de aplicativos tecnológicos são recursos
(ferramentas) devem ser utilizados como mediadores ao aprendizado da matemática, atividades lúdico pedagógicas (web) podem ser utilizados
tendo em vista que a ludicidade como um dos eixos integradores do currículo em movimento. Os jogos de modo geral corroboram constituem
estratégia importante que podem contribuir para aprendizagens significativas (SEEDF, 2018)
Área do conhecimento
Possíveis Interfaces curriculares com interventivo
CIÊNCIAS DA
NATUREZA
O ato educativo do ensino das ciências da Natureza orbita em torno de “situações de aprendizagem” com foco em questões mobilizadoras que
possibilitem a aproximação gradativa dos estudantes aos conhecimentos, aos procedimentos e aos principais processos e práticas científicas, com
ações investigativas fundadas em problematizações, levantamento de hipóteses, experimentações, análise de dados e conclusões, promovendo a
iniciação científica. A mediação docente deve considerar que a prática social como tecido de fundo, a fonte de reflexão e questionamentos.
(SEEDF, 2018)
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Ressaltamos, contudo, que, na perspectiva atual o ensino da língua “tem por
objetivo precípuo desenvolver multiletramentos, um conjunto de novas práticas de
leitura, de escrita e de análise crítica[...]” (SEEDF, 2018, p. 17). A partir de tal diretriz
as adequações curriculares e aplicação de instrumentos interventivos serão subsidiadas
pela Psicogênese segundo Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1988) para as quais “a
alfabetização é um processo complexo que implica a compreensão do estudante passar
por etapas sucessivas e pela elaboração de hipóteses para se apropriar do sistema de
escrita alfabética” (SEEDF, 2018, p. 20). Além de outras contribuições como consultas
realizadas nas coleções de alfabetização do PNAIC (2012) e do GEEMPA (2010;2007)
É sabido que são inúmeras as fragilidades de aprendizagem dos estudantes
implicados nesse projeto e que serão necessárias práticas de linguagem nas
intervenções, as quais só terão êxito se orientadas à alfabetização na perspectiva do
letramento. Concordamos com Soares (2010) de que o aprendizado da leitura e da
escrita (sistema alfabético e ortográfico) precisa estar atrelado à apropriação desse
sistema de escrita para o uso competente nas práticas sociais. Nessa empreitada as
pesquisas e contribuições do GEEMPA (2010) postulam contribuições pósconstrutivistas à alfabetização a qual implica a junção entre Piaget, Vygotsky e Wallon.
Por essa nova perceptiva teórica para a alfabetização os o conhecimento se dá na troca,
na interação, como essencialidade. Também contamos como material de apoio e
referências da coleção de Freitas; Dias; Nishikawa (2017) consolidando saberes para
áreas de linguagem e matemática aplicados aos anos de 4º e 5º anos.
Concordamos que as adequações curriculares e instrumentos pedagógicos
aplicados ao projeto precisam contar com a inegável participação dos estudantes no
processo de aprendizagem por meio de trocas em sala de aula e no cotidiano escolar de
modo geral visto que a incorporação da dimensão social nas aprendizagens é o que
projeta nova luz na dinâmica escolar.
A descrição de atividades planejadas, recursos didáticos utilizados na interface
dos projetos pedagógicos desenvolvidos encontram-se detalhados na Ficha 2:
Procedimentos

didáticos

–

3º

Ciclo

apresentada

a

seguir
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FICHA 2 – PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
DATA

ATIVIDADES

RECURSOS DIDÁTICOS

Fev
2020

Roda de conversa: Apresentação
da pedagoga alfabetizadora e
esclarecimento do reagrupamento
interclasse:,
Conhecendo
os
estudantes
(preferências,
autobiografia,
contextos
socioculturais,
potenciais
artísticos, orais, visuais etc.) para
levantamento de temas geradores;
instrumentos
avaliativos
e
reagrupamentos interclasse.
Atividades escritas propiciadoras
à
autoavaliação
(VILLAS
BOAS,2008)
Quem sou eu? Minhas
experiências escolares; como
estou aprendendo? O que eu
preciso aprender. O que mais
facilita o desenvolvimento das
minhas atividades; o que eu ainda
preciso aprender? Como eu me
sinto em sala de aula; como eu me
sinto quando desenvolvo
atividades de ... (matemática,

Celular para gravação de imagens; TV,
vídeos com mensagem reflexiva;
Colchonetes para relaxamento;
Material de desenho, pintura e colagem
para registros
Debates sobre as mídias e padrões de
sociais implicados no processo do
adolescer
Instrumentos autoavaliativos\reflexivos
construídos pelos estudantes

RESPONSÁVEL
FUNÇÃO
MATRÍCULA
Maria Augusta Pimenta
(O.Educ. Matr: 30601-0)

Janira Daoud
Pedagoga
alfabetizadora
(Matr. 201132-8)

OBSERVAÇÕES

Objetivo é estabelecer
vínculos
afetivos,
esclarecer
o
funcionamento
do
projeto;
Validar o estudante
como pessoa completa
(talentos e dificuldades)
evitando qualquer viés
crítico ou de cobranças
em relação a sua
aprendizagem;
Fomentar
relacionamento
entrepares e a auto
avaliação, oralidade e
registros reflexivos
- propiciar a construção
de vínculos entre pares
docentes e discentes.
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artes, ed. Física etc.)
Discussão e elaboração do
contrato didático e instrumentos
avaliativos: autoavaliativos , entre
pares ou colegas, registros
reflexivos e convívio respeitoso,
colaborativo;
Aprendizagem da matemática Caixa operatória (materiais concretos
Interagindo com os números e para
agrupamentos\desagrupamentos;
funções (Números e operações) material dourado, etc)
através dos jogos
Sudoku
Material impresso: desafio de artilaria
Registro reflexivos que aceram as Jogos de tabuleiro (dominó de operações)
dificuldades,
habilidades
na Computador. Jogos online voltados ao
aprendizagem da matemática;
raciocínio lógico matemático
Gráficos de desempenho individual
Discussão e elaboração do (habilidades metagonitivas)
contrato didático e instrumentos
avaliativos: autoavaliativos , entre
pares ou colegas, registros
reflexivos etc.

Fev
2020

Concepções de leitura como
atividade interativa
Todos podem ser autores de
livros? Um passeio na biblioteca.
O que eu sei de mim e das coisas?
Concepções de leitura como

Video de Lucas yuri
Biografia de Jon Scienszca e biografia de
Lucas Yuri
Escrever
texto atentando-se
para
elementos que compõem a estrutura e a
apresentação do gênero biografia

Janira Daoud
Pedagoga
alfabetizadora
(Matr. 201132-8)
Ricardo Neri Queiroz
Prof. Matemática
(Matr 223320-7)

Interface com projeto de
matemática operatória
(Anexo 2)

Janira Daoud
Pedagoga
alfabetizadora
(Matr. 201132-8)
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Marco
2020

Marco
2020

atividade interativa

Construção da escrita do texto
considerando o tema central, gênero
textual e destinatários.

Conhecimento
discriminação
diferentes gêneros literários,
níveis
de
leitura
e
o
conhecimento; ler e saber
localizar
informações
e
inferências,
desenvolver
habilidade de análise e crítica;
Salada de ideias.
Explorando a biblioteca da escola;
Pesquisa\ seminários de músicas e
as respectivas letras direcionadas
no computador
Criação de músicas letra e
melodia
Interpretar textos modais, não
verbais e multimodais
Dramatização
de
histórias,
montagem com sucata, de
personagens ou ambientes de
histórias lidas (livros de diferentes
gêneros explorados)
Criação de textos inspirados na
história ou de alguns de seus
episódios marcantes;

- Dicionários; computador; celular
Livros de diferentes estilos e gêneros
Vídeos de diferentes estilos musicais e
letras dessas músicas
Carolinas; portfólios e cadernos para
registros reflexivos
Varal \caixa para livros e leituras
Tenda recreativa para apresentações

Cartazes, murais, desenhos, fantoches ou
outras representações construídas pelos
estudantes;
Celular\ câmara para filmagens;
Texto de produção coletiva

Janira Daoud
Pedagoga
alfabetizadora
(Matr. 201132-8)
Renata
(colaboradora
biblioteca Matilde
(colaboradora
biblioteca)

Janira Daoud
Pedagoga
alfabetizadora
(Matr. 201132-8)

Objetivo é a inserção dos
estudantes do PI com
suas
produções
em
eventos temáticos da
escola; Sobretudo, nas
apresentações músicas,
teatrais entre outras.

Interface com
Leitor Mirim

projeto

Taiana Carrijo
Vice gestora
(matr 223153-0)
Coordenadora anos
finais Mariluza
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Observações: Essa Ficha 2 encontra-se em fase de elaboração, visto que muitas atividades planejadas ocorrem juntamente com o coletivo de
professores. Também, implica em planejamento a cooparticipação dos docentes atuantes nos citados projetos implementados na escola. Como
também dos estudantes. A construção e discussão das atividades, recursos didáticos e adequações curriculares conta ainda com orientadores
educacionais, psicólogos, pedagogas da Equipe de Apoio à Aprendizagem e docentes da Sala de Recursos (generalista) constituído ainda no
início do ano letivo de 2020.

142

5. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES
“A avaliação formativa é a avaliação para
as aprendizagens, ela inicia, perpassa e
finaliza o processo” (SEEDF, 2018, p. 10)
A avaliação na alfabetização em ciclos difere da avaliação na alfabetização
seriada; ela é ponto de partida e precisa ser reorientada em suas concepções no contexto
do ensino-aprendizagem na prática docente. Um grande entrave para o sucesso da
aprendizagem em ciclos tem sido “a falta de orientação ou resistência a mudanças de
alguns professores [...] ao viés progressista de educação e avaliação, reproduzindo a
estrutura seriada dentro do ciclo” (SANTOS, 2011, p. 87).
A avaliação na SEEDF está orientada “por uma concepção de avaliação
processual, contínua e participativa, numa visão formativa, primando pela formação
humana em consonância com os pressupostos da qualidade social” (SEEDF, 2006, p.
28). O pressuposto metodológico apresentado aponta para o que Villas Boas (2008)
nomeou de superação da avaliação classificatória, autoritária, punitiva e excludente. A
autora explica que tal superação tornar-se-á possível se houver inserção da avaliação no
planejamento do trabalho pedagógico da escola (VILLAS BOAS, 2004).
A avaliação também é concebida como parte integrante do currículo, devendo
abarcar, obrigatoriamente, o acompanhamento individual dos estudantes ao longo do
ano letivo. Tal acompanhamento deve contar com a participação de toda a equipe
pedagógica e dos pais. Objetiva-se, assim, no CEF 04 a desconstrução da avaliação
classificatória (praticada na escolarização seriada) e a adoção da avaliação formativa
(proposta na escolarização em ciclos). De modo que,
Não podemos conceber a avaliação senão como processual, contínua,
participativa, diagnóstica e investigativa, cujas informações ali expressas
propiciem o redimensionamento da ação pedagógica e educativa,
reorganizando as próximas ações do educando, da turma do educador, do
coletivo no ciclo e mesmo na escola no sentido de avançar no entendimento e
no desenvolvimento do processo de aprendizagem (KRUG, 2001, apud
SANTOS, 2011, p. 79).

Assim, nesse projeto interventivo as estratégias pedagógicas organizam-se no
sentido de um acompanhamento pedagógico sistemático, apoiado em outras variáveis
inerentes ao próprio ciclo na concepção da avaliação formativa: “[...] é comprometida
com o trabalho pedagógico que visa à superação das desigualdades e do fracasso
escolar” (SANTOS, 2011, p. 79).
Para o CEF 04 a avaliação também é concebida como parte integrante do
currículo, devendo abarcar, obrigatoriamente, o acompanhamento individual dos
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estudantes ao longo do ano letivo. Tal acompanhamento conta com a participação de
toda a equipe pedagógica e dos pais. Coadunamos as afirmações de Villas Boas (2004)
de que avaliação e aprendizagem não se separam: enquanto se aprende se avalia e
enquanto se avalia ocorrem aprendizados.
Assim, no projeto interventivo de alfabetização buscou-se redimensionamento
da avaliação formativa a qual está orientada pelas diretrizes da escolarização organizada
em ciclos (SEEDF, 2014). O que implica em “compreensão e o desejo de mediar o
ensino com as aprendizagens, fortalecendo os vínculos entre avaliadores e avaliados,
porque se revezam em diferentes momentos e situações” (SEEDF, 2014,-p. 62). Sob
essas percepções as práticas avaliativas se constituem de forma diferenciadas. Visto que
favorece caminhos para que o estudante seja protagonista de seu processo de
aprendizagem, de modo que ele possa analisar continuadamente as atividades
desenvolvidas e em desenvolvimento com possibilidades de registrar suas percepções,
sentimentos e planejar futuras ações.
Os instrumentos\procedimentos a serem utilizados no Projeto Interventivo
pretende aplicar as práticas da avaliação formativa segundo as Diretrizes de Avaliação
Educacional, aprendizagem e em larga escala (SEEDF, 2014, p. 31-32) Os instrumentos
são:
Avaliação por pares ou colegas: Consiste em colocar os estudantes avaliando uns aos
outros ou realizando atividades em duplas ou em grupos. Pode ser acompanhada de
registros escritos. Qualifica o processo avaliativo sem a exigência de atribuição de
pontos ou notas. Potencializa a autoavaliação;
Provas: Não é objetivo precípuo aplicação de provas durante o projeto interventivo de
alfabetização. Serão aplicados aos estudantes que ainda se encontram no processo de
estruturação da escrita a avaliação psicogênese da leitura e escrita de Ferreiro. Em
todoas as fases do projeto o estudante contará com acompanhamento diário o que
exigirá dele habilidades de leitura e escrita as quais serão devidamente incentivadas por
meio de jogos, e na interface de outros projetos implementados na escola. A interface
entre produções escritas, orais e apresentações artísticas serão levadas em conta suas
produções textuais (organizadas em portfólios) leituras as quais serão orientadas
mediante questões contextuais e instigantes implicadas em análise, justificativa,
descrição, resumo, conclusão, inferência, raciocino lógico. Em tais critérios também
será levado em conta a oralidade, bem como sua participação em demais eventos
temáticos ou lúdicos da escola.
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Portfólio: é uma pasta, caderno ou arquivo que serve para o estudante reunir ou dispor a
coleção de suas produções, as quis apresentam evidências da aprendizagem. É um
procedimento que permite ao aluno realizar a autoavaliação para a aprendizagem. Deve
ser acrescido de comentários e reflexões sobre o que aprende, como aprende e por que
aprende, além de favorecer o diálogo com o docente, possibilitando a realização de
feedback constante.
Registros reflexivos: São anotações diárias ou sem dias combinados com os estudantes,
relacionadas as aprendizagens conquistadas. Esses registros podem compor o portfólio,
a critério do avaliador e dos avaliados.
Seminários, pesquisas, trabalhos de pequenos grupos: Todas as etapas do trabalho
devem ser orientadas pelo docente e avaliadas por ele e pelos estudantes. A avaliação
por pares ou colegas e a autoavaliação oferecem grande contribuição ao processo. Cada
etapa e as diferentes habilidades dos estudantes são avaliadas. Os critérios de avaliação
são construídos juntamente com os estudantes.
Autoavaliação: Segundo Villas Boas (2008) esse instrumento está mais ligado a
avaliação para a aprendizagem do que da aprendizagem, visto que tem sentido
emancipatório visto que possibilita-lhe refletir continuamente de seu processo de sua
aprendizagem levando em conta o já aprendeu, o que ainda não aprendeu, aspectos
facilitadores e dificultadores de seu trabalho. Importante que os objetivos da
aprendizagem e os critérios de avaliação sejam revistos e novos objetivos elaborados.
Segundo a SEEDF(2018) que ocorra a avaliação formativa é importante planejar as
estratégias de ensino e de avaliação articulada e com vistas ao desenvolvimento das
aprendizagens de todos os estudantes; tornar público os indicadores e critérios de
avaliação com os estudantes e demais sujeitos envolvidos; que seja garantida a
devolutiva ou retorno ou feedback constantemente para os estudantes envolvidos porque
afinal eles devem realizar o automonitoramento das aprendizagens; possibilitar e
fortalecer os momentos do feedback com oportunidades aos estudantes realizar sua
autoavaliação e refletir sobre as próprias aprendizagens diante dos objetivos
anteriormente discutidos e negociados.(SEEDF, 2014-2016)).
A Pedagoga Alfabetizadora e coletivo professores devem remeter ao Quadro x:
Áreas do conhecimento e interfaces com o Projeto Interventivo e projetos (leitor Mirim
e de Matemática Anexos 2 e 3) Visto que inúmeras estratégias e recursos utilizados em
sala de aula e nos citados projetos podem ser compartilhados nos planejamentos
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coletivos implicando a utilização desses recursos no PI ou na construção de outros pela
pedagoga alfabetizadora e os professores das diferentes áreas do conhecimento.
Nesse contexto, ressaltamos a importância dos registros de todas as ações de
elaboração, realização e avaliação do projeto interventivo citados anteriormente como
também a necessidade de incluir registros de atividades desenvolvidas pelos estudantes
como: produções textuais, desenhos, exercícios, resumos entre outros (SEEDF, 2014).
Além de outros que o docente poderá construir\diversificar no andamento do projeto
interventivo.
A seguir é apresentada a FICHA 3 Avaliação de Aprendizagem (SEEDF, 2014, p.
88) em que os citados instrumentos são melhor esclarecidos. Os resultados alcançados e
encaminhamentos (serão apresentados no andamento\implementação do P.I)

.
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FICHA 3 – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
ESTUDANTES

PROCEDIMENTOS E RESULTADOS ALCANÇADOS

ENCAMINHA
MENTOS

Avaliação por pares ou colegas; Portfólios; Registros reflexivos; seminários, pesquisas,
trabalhos de pequenos grupos; interface com projeto Leitor Mirim (produções textuais e
leituras orais); interface com projeto de Matemática (participações gincanas, jogos
2. Carlos Manoel Almeida
lúdicos pedagógicos, etc.).
Gama
Ficha de autoavaliação de desempenho pedagógico (Anexo x); E outros construídos
com\pelos estudantes;
3. David Nery dos Santos
Registros escritos e comunicacionais produzidos por meio da hipermídia
4. Emile da Silva Castro
(hipercontextualidade) como e-mail, instagram, fotos, vídeos, áudios, podcast, trailer e
diversos outros gêneros (SEEDF, 2018)
5. Ester Sousa da Silva
Textos computador e o celular como suportes tecnológicos mediadores no processo de
6. Gustavo Martins Oliveira letramentos. Em especial estudantes com escrita silábico-alfabética e com transtornos
específicos de aprendizagem (TDAH, TPAC, DISLEXIA) e com deficiência intelectual
7. João
Pedro
Pereira (uma aluna). E ou outras tecnologias assistivas necessárias aos citados estudantes.
Formulários de desempenho partilhados com Sala de Recursos Generalistas e Sala de
Santos
Recursos de Deficiência Visual.
8. Kauan Felipe Roch
Textos coletivos (orais, visuais performances de dança música, etc.);
Marinho
1. Ana Clara da Conceição

9. Kauan Mikael da Silva
Cavalcante
10. Larissa Costa Lopes
11. Lauany Pereira da Silva
Coelho
12. Lorrayne Negredo
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13. Luíza Alves de Souza
Silva
14. Marcelo
Henrique
Pereira dos Santos
15. Maria Eduarda Santos
Sousa
16. Maria Vitória
Pereira

Gomes

17. Matheus Borges Brito
18. Mellissa Eduarda Pereira
Silva
19. Nayara de Sousa Silva
20. Paulo
Santos

Marques

dos

21. Railane dos Santos Lago
22. Sebastião Cândido da
Silva
23. Wallyson Vitor de Sousa
Félix
Observações: Outras elaborações serão possíveis ao longo da efetivação do projeto. Essas estratégias e instrumentos são aplicáveis a todos
os estudantes, resguardando contudo, as adequações curriculares para transtornos específicos e ensino especial e uma aluna com Deficiência
Intelectual. subjetividades de cada um dos estudantes. Além de outras situações pedagógicas próprias do processo de desenvolvimento e
aprendizagem de cada um deles.
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6 CRONOGRAMA
Percursos atividades, estratégias
pedagógicas

Discussão, elaboração e aprovação do P.
I

Implementação do projeto
2020

Atividades, estratégias pedagógicas

3

4

5

6

2019
7 8

9

1
0

1
1

1
2

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

Início do ano letivo, Avaliação pedagógica
diagnóstica individual e institucional das
turmas. Intervenções psicopedagógicas e
sócio emocionais turmas 6º F, G e 7º F, G
(SOE; SEAA).
Conselho classe, análise das fichas
individuais (SOE) levantamento e
avaliação diagnóstica individual de demais
estudantes (todas as turmas) anos finais
baixo rendimento
Análise e discussão dos casos:
coordenadora anos iniciais, professoras
alfabetizadoras, coletivo de professores,
SOE, EEAA
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Da elaboração do projeto até apresentação
a UNIEB\ SUBEP\DIEF
Aprovação do PI sugestões da DIEF
(ajustes técnico- metodológicos as
diretrizes 3º ciclo
Reestruturações e ajustes técnicas do PI
Indicação pedagoga alfabetizadora PI
Início da implementação do PI
Avaliação pedagógica diagnóstica do PI
Acompanhamento e suporte pedagógico
SOE; SEAA; a coordenadores; equipe
gestora
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7 AVALIAÇÃO DO PROJETO
Avaliação diagnóstica será processual e contínua ao longo de toda a realização do
projeto. A equipe gestora, coordenadores e o coletivo de professores além dos serviços
especializados promoverão reuniões periódicas para discussão das estratégias e
instrumentos didáticos interventivos aplicados. Dentre outros, em destaque:

 Análises de rendimentos por meio de estudo dos relatórios individuais de cada
aluno, além podendo implicar em intervenções diretas com os estudantes pelo
SOE e EEAA (escuta sensível, entrevistas psicopedagógicas lúdico-recreativas);
 Construção de instrumentos que viabilizem análises do processo de
aprendizagem (habilidades e competências) que permitam acompanhar, intervir
e promover oportunidades de aprendizagem a partir do que: os estudantes ainda
não compreenderam, dos que ainda não produziram, dos aspectos que ainda
necessitam de maior atenção e orientação, (registros reflexivos de conteúdos
aprendidos e de autovaliação, análise de portfólios).
 Construção de gráficos de desempenho a partir dos objetivos almejados e
auferidos ou não durante o processo juntamente com a pedagoga alfabetizadora
como também com todos os professores dos anos finais;
 Reuniões coletivas de planejamento implicando “olhares” e possiblidades que
acercaram a participação dos estudantes em todos os projetos pedagógicos da
escola na interface com as diferentes áreas do conhecimento e objetivos afins.
 Suporte e acompanhamento psicopedagógico prioritário e individual de
estudantes e de suas famílias (sobretudo, aqueles com Transtornos Funcionais)
pelo SOE/SEAA em parceria com as Unidades Básicas de Saúde.
 Escuta sensível grupais SOE/SEAA em sala de aula ou individuais com casos
pontuais implicados em ocorrências disciplinares, problemas sócio afetivos
(sofrimento psíquico leve, moderado). Atendimento individual de estudantes e
suas famílias.
 Aplicação de questionário ou enquetes acerca da qualidade de relacionamentos e
vínculos emocionais, em família e na escola, estabelecidos ou não durante a
realização do projeto;
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 Estudo e discussão continuada dos resultados pedagógicos em temos de
crescimento emocional, habilidades artísticas, literárias, esportivas ou quaisquer
outras em que os estudantes forem partícipes com avaliação do projeto com
todos os envolvidos (incluindo pais ou responsáveis)

8. CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES
Concordamos com Thiollent (2005) de que no projeto-intervenção (assim
constituído e denominado Projeto interventivo de alfabetização anos finais) e que sua
elaboração e desenvolvimento são processos simultâneos. Logo, não se faz um projeto
para aplicá-lo depois; ao contrário, a elaboração inicial do próprio projeto é aberta, ou
seja, vai sendo modificada na medida em que a intervenção vai ocorrendo. Do mesmo
modo, acreditamos que os resultados serão apropriados pela comunidade escolar no
próprio decorrer do seu desenvolvimento.
Portanto, consideramos que esse projeto interventivo está em permanente
construção, ressaltando que as orientações estratégias didático-pedagógicas, o processo
avaliação e reavaliação pedagógica diagnóstica (formativa) continuam em andamento.
Assim, as estratégias pedagógicas pensadas e traçadas até o momento estão em estudo e
suas análises no eterno devir. Coadunamos ao ensinou Freire (1997) num processo de
AÇÃO (experiências prévias e os -problemas da prática); REFLEXÃO (questiona-se o
conhecimento, o reconstrói); AÇÃO (incorpora novos conhecimentos e implementando
novas práticas). Pois acreditamos na possiblidade de repensarmos a escola em sua
concepção, em seus modos de organização em diferentes possibilidades de se superar o
fracasso escolar, entendido aqui como altos índices de repetência e evasão e,
principalmente, o baixo desempenho de nossos estudantes.
Colocamo-nos disponíveis a qualquer colaboração ao projeto e ao nosso
crescimento profissional no sentido de prover as condições, os meios e todos os
recursos necessários ao ótimo andamento dessa proposta para que possamos garantir a
verdadeira aprendizagem significativa aos nossos estudantes.
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Anexo 1: Ficha bimestral de autoavaliação do estudante de anos finais
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho
Centro de Ensino Fundamental 04 de Sobradinho
Autoavaliação - Momento de reflexão! ___º Bimestre
A autoavaliação é um exercício necessário, pois conhecer a si mesmo e ver quais são
os seus erros e acertos, o que você faz de melhor e aquilo que você tem dificuldades, poderá
lhe dar uma visão ampliada a respeito das coisas que te envolvem. Fazer essa reflexão é
válida em diversos aspectos da sua vida. Na vida escolar, você vai descobrir como agiu no
decorrer do bimestre e encontrar possíveis fragilidades. Deste modo, saberá o que fez e
melhorará os quesitos negativos: eis o início da jornada que te levará aonde você quer chegar!
Isto é fruto de uma reflexão madura e honesta, uma vez que depende do seu
autoconhecimento. Ao se conhecer, você entenderá quais são os pontos de sua vida escolar
que devem ser aprimorados e evitará cometer os mesmos erros do passado, proporcionando a
si mesmo um futuro mais sólido, assertivo e feliz
Aluno(a): _______________________________Ano/Turma:__________
Frequência

( ) Sou assíduo

Pontualidade

( ) Cumpro com
o horário

Cooperação
(limpeza,
conservação do
patrimônio,
proatividade.)
Faço as tarefas
em sala
Faço as tarefas
de casa
Cumpro com o
horário de
estudo em casa
Respeito meus
professores
Respeito meus
colegas
Peço pra sair de
sala durante a
aula
Saio do meu
lugar sem
autorização
Conversei e
atrapalhei a aula
Participei das
aulas
Trouxe todo
material escolar

( ) Sempre

( ) Sempre
( ) Sempre
( ) Sempre

( ) falto somente
por motivo de
atestado médico
( ) Chego após
o professor, na
maioria das
vezes.
( ) Na maioria
das vezes

( ) Na maioria
das vezes
( ) Na maioria
das vezes
( ) Na maioria
das vezes

( ) falto sem
motivo
( ) Entro no 2º
horário com
frequência

( ) Raramente

( ) Nunca

( ) Raramente

( ) Nunca

( ) Raramente

( ) Nunca

( ) Raramente

( ) Nunca

( ) Raramente

( ) Nunca

( ) Raramente

( ) Nunca

( ) Raramente

( ) Nunca

( ) Sempre

( ) Na maioria
das vezes
( ) Na maioria
das vezes
( ) Na maioria
das vezes

( ) Sempre

( ) Na maioria
das vezes

( ) Raramente

( ) Nunca

( ) Sempre

( ) Na maioria
das vezes

( ) Raramente

( ) Nunca

( ) Sempre
( ) Sempre

( ) Sempre

( ) Na maioria
das vezes

( ) Raramente

( ) Nunca

( ) Sempre

( ) Na maioria
das vezes

( ) Raramente

( ) Nunca
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Anexo 2: Projeto de leitura Leitor Mirim: compartilhando histórias
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho
Centro de Ensino Fundamental 04 de Sobradinho

Leitor Mirim
Compartilhando Histórias
PROJETO DE LEITURA

Taianna Almeida Carrijo (vice-gestora)

Sobradinho, 2019

156

1. JUSTIFICATIVA
A implantação de projetos que valorizem a importância da leitura é necessária e
urgente. Os indicativos do IDEB nacional têm demonstrado a necessidade das escolas
desenvolverem estratégias pedagógicas diferenciadas para que os alunos alcancem
habilidades na leitura, escrita e intepretação. Além da importância voltada ao cognitivo, o
projeto se faz imprescindível, também, para inserção dos menos favorecidos na construção
do seu meio social; para incentivar crianças e jovens a se tornarem cidadãos modificadores
do meio em que vivem, e, mostrar que a leitura eficaz, é uma ferramenta fundamental na
transformação de vidas de muitos brasileiros.
Além de promover a formação do indivíduo, o projeto possibilita o resgate da
cidadania, a autoestima e a integração social, implicando diretamente na construção de
olhar crítico que incidirá em cidadãos mais esclarecidos, emancipados e conscientes de
seus direitos e deveres perante a sociedade na qual estão inseridos.
Por meio das ações propostas pelo projeto espera-se desenvolver atividades de
mediação de leitura, formação de leitores, pontos de leituras, atividades culturais voltadas
para o contexto, possibilidade de encontros pessoais ou coletivos com o patrimônio
cultural existente dos autores; promover relatos de experiências vividas, fortalecer os
valores sociais, permitir a participação voluntária das crianças, jovens, professores e
demais interessados em promover a leitura. Através da disseminação da importância da
leitura também buscaremos valorizar os pequenos gestos em prol da defesa do meio
ambiente, da vida em sociedade, do respeito ao próximo e ao nosso planeta. E, sobretudo,
um projeto desta magnitude aponta o caminho para novos conhecimentos, fortalecendo e
inovando práticas educativas, disseminação da leitura, manifestações culturais, a educação
e o exercício da cidadania.
2. OBJETIVOS GERAIS
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Incentivar o gosto pela leitura por meio do acesso à diversidade textual de qualidade e de
ações de mediação de leitura, semanalmente, em busca do resgate da leitura oral para
crianças, jovens e comunidade em geral.



Desenvolver o protagonismo dos leitores e a interação dos alunos com outras turmas para
que possam construir habilidades de autoconfiança e respeito, além do senso crítico
reflexivo para se tornarem leitores.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Implantar um ambiente prazeroso e agradável que permita o anseio pela escuta da
leitura;
2. Preparo da oralidade e postura dos leitores mirins que entrarão em outra classe para
realização da leitura, promovendo, assim, o protagonismo estudantil e o respeito mútuo,
uma vez que todos passarão pelas mesmas experiências;
3. Promoção da leitura para os estudantes com intuito de despertar nestes o processo do
comportamento leitor por meio do contato com textos diversos;
4. Estimular a prática da leitura, mostrar para as crianças, jovens e adultos a importância da
leitura e suas utilidades do cotidiano, como também conhecer e valorizar o momento de
parar para ouvir e de ouvir para compreender;
5. Formação de jovens mediadores de leitura.
6. Formação dos fomentadores da oficina de criação pós-leitura.
4. ESTRATÉGIAS DIDÁTICO- PEDAGÓGICAS
4.1. Textos
O projeto foi elaborado a fim de participar toda a escola nas mesmas atribuições, de
modo que os textos girem, semanalmente, nas turmas de quarto ao nono ano, nos turnos
matutino e vespertino.
O texto a ser trabalhado, bem como sua tipologia textual e temática, é escolhido de
um montante de títulos cedidos pelos professores nas coordenações. O texto é revisado,
editado e entregue aos professores de PD2 com uma semana de antecedência da prática da
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leitura dos Leitores Mirins na sala adotada pela turma. O professor de PD2 trabalha a
leitura e compreensão do texto a fim de preparar os alunos que sairão de sala, na semana
seguinte, para realizarem a visita literária.
4.2. Leitores Mirins
De acordo com a folha de frequência da turma, foi mapeada a visita literária dos
alunos. Saem de sala, portanto, cinco alunos, semanalmente e por ordem de chamada, para
realizar leitura do texto trabalhado previamente.
Os alunos saem da aula de disciplinas aleatórias, por vinte minutos, pois as aulas
devem coincidir com o horário de PD2 da turma adotada, pois lá que acontece a leitura.
Ao concluir a leitura, os Leitores Mirins retornam à sala da disciplina que estavam
e dão continuidade às atividades propostas pelo professor que os dispensou para a visita
literária.
Cada professor envolvido no projeto, possui um controle de saídas por datas e
grupo de alunos.
Compõem o grupo de cinco alunos: um mediador e quatro leitores.
4.3. Turmas Adotadas – ouvintes
Para que o projeto flua de maneira dialética e contínua, no turno matutino, os nonos
anos adotaram os oitavos, os oitavos anos, por sua vez, leem para os sétimos que leem para
os sextos. Para que o círculo se feche e todos recebam as mesmas funções –
ouvintes/leitores – os sextos e sétimos leem para os nonos.
Da mesma forma, no turno vespertino, os sétimos leem para os sextos, os sextos
adotaram os quintos e, os quintos, leem para os quartos. Com o mesmo intuito de fazer o
projeto girar de maneira continuada, os quartos anos leem para os sétimos.
Neste grande carrossel da leitura, contamos com a participação da classe especial,
que, por sua vez, realiza uma troca de experiência indispensável para a formação
psicossocial dos estudantes.
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4.4. Plano de Aula
Ao receber a visita dos Leitores Mirins, os professores de PD2 realizam atividades
contextualizadas. A partir do texto apresentado, os professores produzem dramatizações,
trabalham vocabulário e ortografia, elaboram questões de interpretação, provocam debates
acerca do tema, produções de desenho, releitura, dentre outras estratégias de planejamento.
Tudo que é realizado nas aulas de PD2, é anotado no caderno/diário de bordo,
para que se aplique a observação evolutiva e o relato das atividades, bem como a coleção
de textos.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estímulo à prática da leitura de maneira lúdica e dinâmica, se deu, sobretudo,
por conta de diversas queixas do grupo docente acerca da incapacidade dos alunos em
realizar uma leitura reflexiva. Por este motivo, os resultados das atividades e avaliações
não eram satisfatórios, uma vez que, nem mesmo os enunciados das questões eram
compreendidos, pela grande maioria dos alunos.
Idealiza-se que a prática da leitura reflexiva favorecerá a rotina das atividades
escolares, já que o êxito depende da compreensão do que se lê e, a medida que este
processo é assegurado pelo desenvolvimento do projeto Leitor Mirim, há de se esperar por
melhores resultados em todos os componentes curriculares.

ANEXO 3: Projeto de matemática: raciocínio lógico-matemático aprendendo com
a lógica.
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho
Centro de Ensino Fundamental 04 de Sobradinho

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
Aprendendo com a lógica- PD1

O’Zelb de Freitas Cardoso (Gestor)
Ricardo Neri Queiroz (Professor de matemática)
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Sobradinho, 2019.
OBJETIVO
O presente projeto tem como objetivo implementar as aulas de Projeto
Diversificado I (PD I), disciplina que integra a grade curricular das séries finais do Ensino
Fundamental da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no Centro de Ensino
Fundamental 04 de Sobradinho, aulas de Raciocínio Lógico.
Por meio de atividades diversificadas, as aulas têm o intuito de promover um
momento para que o aluno desenvolva a capacidade de raciocinar de forma lógica e crítica,
propiciando também o aprimoramento de habilidades que contribuam para o processo de
aprendizagem das demais disciplinas da grade curricular.
Dentre essas habilidades espera-se que o aluno desenvolva melhor a sua capacidade
de interpretar e produzir textos e resolver problemas. Além disso espera-se que
posteriormente o aluno ao ingressar no Ensino Médio ainda usufrua dos benefícios do
desenvolvimento/habilidades adquiridos durante o processo desenvolvido nas atividades de
PD I.
A autonomia, a socialização, as relações interpessoais, o bom convívio escolar, a
capacidade de compartilhar os saberes adquiridos e entre outros aspectos que auxiliem na
vida acadêmica do educando preparando-o para o futuro.

METODOLOGIA
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Serão ministradas aulas de Raciocínio Lógico para turmas de 6º, 7º, 8º e 9º ano uma
vez por semana, conforme distribuição da carga horária. As aulas têm a finalidade de
trabalhar com jogos de tabuleiro como a dama e o xadrez, resolução de problemas de
lógica, quebra-cabeças como o Tangram e encaixes perfeitos de madeira e também
conteúdos mais específicos de Raciocínio Lógico. Dessa forma espera-se que o aluno, a
longo prazo, potencialize o desenvolvimento cognitivo inerente a cada disciplina regular da
grade curricular.
A maioria das atividades serão desenvolvidas com o apoio de material concreto, o
que torna as aulas de PD I mais práticas, diferenciando-se das demais disciplinas, deixando
o(a) professor(a) com liberdade para selecionar a ferramenta mais adequada ao
desenvolvimento cognitivo conforme a idade/ano do aluno.
A escola deverá oferecer ambiente apropriado para o desenvolvimento do projeto
citado, como sala ambiente, jogos de tabuleiro, jogos desafio e informática.
Dessa forma o professor encontrará a melhor forma de avaliar o aluno dentro das
especificidades da disciplina podendo optar por produção de projetos, trabalhos individuais
ou em grupo e resoluções de situações problemas propostos pelo professor, assim sendo, o
aluno será capaz de compreender que o seu aprendizado pode ser avaliado de forma
diferenciada, despertando-o para um aprendizado motivador, onde o mesmo poderá
desenvolver o prazer pelo aprendizado em busca de novos conhecimentos.

CONCLUSÃO

De acordo com o currículo em movimento dos Ensino Fundamental anos finais,
possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma perspectiva
de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e
Educação e Educação para a Sustentabilidade, corrobora com o presente projeto proposto.
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Para tanto, ainda citando o currículo em movimento, promover as aprendizagens
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, e a formação
de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos letramentos, sendo o Raciocínio
Lógico uma ferramenta facilitadora para tal finalidade, é de se esperar que as atividades a
serem trabalhadas nas aulas de PDI desenvolvam nos estudantes as habilidades cognitivas
sócio educacionais e éticas.
Além disso, como os jogos exigem o uso de estratégias e a própria didática do jogo
trabalha com valores, acredita-se na descoberta de alunos com altas habilidades para que
sejam indicados à equipe responsável na escola.
Dessa forma ao promover experiências o projeto em questão, por sua vez,
oportuniza relações interpessoais e coletivas com o objetivo de formar estudantes
colaborativos, pesquisadores, críticos e corresponsáveis por suas aprendizagens.
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16. ANEXO II - COMPLEMENTARES
16.1. Relatório de Ações – SEAA CEF 04
16.2. Plano de Ação Anual da Orientação Educacional CEF 04
16.3. Grade horária do atendimento da Sala de Recursos
Generalista

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho
Centro de Ensino Fundamental 04 de Sobradinho
Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA

RELATÓRIO DE AÇÕES - SEAA/CEF 04
1º semestre - 2021
A equipe do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem do CEF 04 é
composta pelas pedagogas Vanessa de Oliveira - matrícula 27012-1 e Viviane Godoi
Campos - matrícula 222202-7.
Em virtude de estarmos vivenciando o contexto de distanciamento social devido à
pandemia causada pelo Coronavírus, realizamos algumas ações no formato remoto. Tendo
em vista a crescente demanda de acolhimento às famílias, com relatos de sofrimento
emocional e dificuldades de aprendizagem, oferecemos, também, atendimentos
presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança recomendados.


Ações regulares desenvolvidas durante o semestre a partir dos eixos que
fundamentam o Serviço, a saber: Assessoria ao trabalho coletivo, Mapeamento
institucional e Acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem:




Acompanhamos as coordenações coletivas do grupo de Anos Iniciais
semanalmente (sobretudo no decorrer do 1º bimestre): planejamento, busca
ativa de estudantes, orientações à coordenadora, atendimento de demandas
pontuais, correção do material produzido para impressão e posterior
orientação ao grupo;
Produção de material de divulgação e informativos: entrega de material
impresso; avisos gerais; dicas de estudos; organização e normatização do
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material impresso; datas comemorativas; mensagens aos professores e à
comunidade;
Atendimentos individualizados com professoras e pais para acolhimento e
orientação;
Planejamento e estudos (cursos e leituras que embasam o trabalho).



Ações mensais:



Março:











Abril:








Planejamento de atividades para o Dia Letivo Temático: Escola e Família
em defesa da vida e da educação;
Planejamento de atividades relativas à Semana da Inclusão em parceria com
SOE e Salas de Recursos (generalista e DV);
Oficinas de Acolhimento “Check-in para 2021” com professores: 4º ano, 5º
ano, Equipes de Apoio (SOE, Sala de recursos generalista e Sala de
Recursos DV), professores de Língua Portuguesa, Inglês, Ciências, Artes e
coordenadores pedagógicos das respectivas áreas. Os demais declinaram do
convite;
Participação
nos
Encontros
de
Articulação
Pedagógica
do
SEAA/Sobradinho;
Planejamento da Semana Diagnóstica para os Anos Iniciais com formação
para as professoras;
Formações para as professoras/Anos Iniciais: sugestão de atividades para
Avaliação Diagnóstica; organização de uma sequência didática;
Atendimentos presenciais para famílias: 3 vezes por semana, com
agendamento prévio;

Levantamento de demandas para atendimento presencial após Avaliação
Diagnóstica;
Oficinas de Acolhimento para estudantes dos Anos Iniciais, por turma: A
Caixa de Jéssica;
Busca ativa de estudantes;
Organização de atividades para a Semana para a Vida: Campanha no
instagram: “CEF 04 de Sobradinho: promovendo uma Cultura de Paz”;
Análise do perfil das turmas após Avaliação Diagnóstica, com
coordenadora, professoras e gestores;

Maio:
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Junho:










Participação nos Conselhos de Classe: Anos Iniciais e 6º ano;
Participação na reunião de pais - Anos Iniciais;
Produção de material de divulgação para o Instagram: Campanha contra a
dengue: “#perdeuaedes #cef04livredadengue”
Oficinas de Acolhimento com as turmas de 6º ano: “Uniforme” (Tino
Freitas);
Planejamento e produção de material adaptado;
Planejamento e produção de atividades avaliativas para relatório
pedagógico;
Busca ativa de estudantes que apresentaram baixíssimo rendimento no 1º
bimestre (anos iniciais e 6º ano) com agendamento para atendimentos
presenciais;
Devolutiva para as professoras dos Anos Iniciais sobre os atendimentos
solicitados após o Conselho de Classe do 1º bimestre;
Planejamento das intervenções pedagógicas que serão oferecidas no 2º
semestre;

Julho:




Oficinas de Acolhimento com 7º, 8º e 9º ano;
Promover encontro com professores (via meet) com psicóloga;
Acompanhar Conselho de Classe - Anos Iniciais e 6º ano;
PLANO DE AÇÃO PARA O 2º SEMESTRE/2021:

1. Atualização dos Relatórios Avaliação e Intervenção Educacional - RAIE dos
estudantes ANEE’s:
 Entrevista com os pais;
 Atendimentos individualizados e em pequenos grupos com os estudantes (mínimo
de 3 encontros);
 Encaminhamentos às equipes multidisciplinares, quando necessário;
 Produção do relatório.
2. Acompanhamento dos Conselhos de Classe;
1. Formação continuada de professores, conforme demandas.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Clarice Inácio dos Santos
Matrícula: 243896-8
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 Pedagogo-Orientador
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
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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 das metas da OE 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, 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.
Meta 2.
2.12 – Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino
fundamental, atentando para as especificidades do estudante de forma a garantir a qualidade do
atendimento.
2.17 – Promover e fortalecer, em articulação com os demais órgãos da rede de proteção social,
políticas de promoção da saúde integral das crianças e dos adolescentes matriculados no ensino
fundamental, considerando sua condição peculiar de desenvolvimento e as especificidades de cada
sujeito.
Meta 4.
4.18 – Apoiar ações de enfrentamento à discriminação, ao preconceito e à violência, visando ao
estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional dos educandos com deficiência,
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em colaboração com as famílias e
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude.
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FUNDAMENTAÇÃO
CURRICULAR
TEMÁTICA
Ed.
Ed.
Ed.
Cidadani Diversi
Sustent.
a
d.
DH
Integração
Família/
Escola/
Acolhimento
Sensibilizaçã
o
X
X
x

ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS

EIXO DE AÇÃO

PERÍO
DO DE
EXECU
ÇÃO

Ações junto com as
Coleta de informações em Famílias, Estudantes
Coletivas, Conselhos de e Professores, Ações
Classe, Reuniões com Pais no âmbito
institucional;
e/ou responsáveis.

Anual

Construção
e Ações junto com as
implementação
do Famílias, Estudantes
mapeamento institucional; e Professores; Ações
no âmbito
institucional;

1º
bimestre;

Análise da realidade,
intervenção e
acompanhamento

Anual

Ações junto com as
Famílias, Estudantes
e Professores; Ações
no âmbito
institucional;
Criação de rede de apoio às Ações junto às
famílias em
Famílias;
vulnerabilidade.
Produção de vídeos,
Ações junto com as
folders, documentos,
Famílias, Estudantes
formulários,;
e Professores; Ações
no âmbito
institucional;
Acolhimento com os
Ações com os
professores e funcionários professores e
da escola.
funcionários da
escola
Acolhimento com os alunos Ações com os alunos
através de vídeos, textos e
rodas de conversa.
Implantação da OE no Ações com os
Contexto
do
Ensino estudantes e Família;
Remoto,
Ferramentas Ações no âmbito
Google, nas redes sociais institucional;
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Anual

Anual

Anual

Anual

1º
bimestre;

Instagram, WhatsApp e
Criação da sala do OE na
Plataforma Google Sala de
aula;
Busca ativa dos estudantes
ausentes nas Salas de Aula
da Plataforma Google ou
que não pegaram o material
impresso, indicados pelos
professores ou Direção,
através
de
ligações
telefônicas e mensagens
via Whatsapp.

Assessoria
ao Trabalho
Coletivo

X

X

X

Ações junto com
Estudantes e
Famílias; Ações no
âmbito institucional;
Ações em rede;

Anual

Ações institucionais
Atuação junto à Equipe Ações junto aos
Gestora no planejamento e professores
execução das atividades

Anual

Participação
em Ações junto aos
Coordenações Coletivas;
professores

Anual

Reunião Institucional;

Anual

Ações institucionais

Participação em Estudos de Ações institucionais
Casos;
Ações junto aos
professores
Conselhos de Classe.
Ações institucionais
Ações junto aos
professores
Realização de momentos de Ações junto aos
formação em parcerias com professores
Instituições
ou
profissionais das áreas de
educação e saúde.
Palestras e rodas de Ações institucionais
conversa.
Ações junto aos
professores
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3º
bimestre
Bimestra
l
Anual

Anual

Criação de Formulário para
solicitar atendimento com a
OE para as famílias e
professores.
-Registro de Atendimento
no
livro
de
Acompanhamentos e fichas
de
registro
e
acompanhamento
individual.

Desenvolvi
mento de
Competênci
as
Socioemoci
onais

Protagonism
o juvenil e
Projeto de

X

X

X

X

X

X

Acolhimento
e
Formulário sobre saúde
mental com os professores
em coletiva, dando espaço
para eles falarem sobre as
dificuldades que estão
passando nesse momento
de isolamento social via
meet.
Encontro com os
professores , reunião por
disciplina e segmento para
promover a escuta ativa e
trabalhar as competências
socioemocionais
Confecção de Materiais
sobre as emoções,
autocuidado, ansiedade e
sobre o sentido da vida.

Participação em préconselhos de classe;

Ações junto aos
Professores;

Ações junto aos
professores

Ações junto com as
Famílias, Estudantes
e Professores;

Ações junto com
Estudantes

bimestral
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Vida

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

X

x

x

Produção de material com
regras de convivência online;
Trabalhar o conceito de
SER ESTUDANTE em
Roda de Conversa com os
estudantes, e trabalhar uma
escuta de quais dificuldades
eles passam e o que sentem
mais falta da escola?
Rotina Escolar: Hábitos de
Estudo, planejamento do
dia, estabelecer objetivos
para seus estudos , dicas
para estudar e organizar a
rotina escolar

Ações junto com
Estudantes

1º
bimestre

Ações junto com
Estudantes

anual

Ações junto com
Estudantes

1º
bimestre

Eleição de Liderança
Estudantil (representante de
turma)
Desenvolvimento de
trabalho sobre a Semana
Distrital da Orientação
Profissional / 1º emprego
Realização do Projeto
Transição com acolhimento
aos estudantes das Escolas
Classes sequenciais
Encaminhar folders para os
alunos (a) explicando como
devem pedir ajuda com os
contatos de lugares para
fazerem denúncias em
relação a violência
doméstica e outros.
Trabalhar o mês Branco
sobre a Saúde Mental.

Ações junto ao
estudante

1º
bimestre

Ações junto aos
estudantes

3º
bimestre

Ação junto aos
4º
estudantes e à família bimestre

Ações junto com
Estudantes e
Famílias; Ações no
âmbito institucional;
Ações em rede;

Anual

Ações junto com
Estudantes e

1º
bimestre
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Famílias; Ações no
âmbito institucional;
Ações em rede;
Combate ao abuso Sexual e Ações junto com os
Violência em parceria com professores e
o projeto Maria da Penha
estudantes
vai à Escola do TJDFT
Trabalhar os direitos da
criança e do adolescentes
em rodas de conversas,
folders e comemorar o dia
do lançamento do ECA.
Prevenção ao uso de
Drogas com folders, vídeos
e oficinas sobre o assunto

Ações junto com os
professores e
estudantes

Anual

1º
bimestre

Ações junto com
Estudantes e
Famílias; Ações no
âmbito institucional;
Ações em rede;
Luta da Pessoa com
Ações junto com
Deficiência e trabalhar a
Estudantes e
inclusão com rodas de
Famílias; Ações no
Conversas e formação
âmbito institucional;
sobre o tema.
Ações em rede;
Vídeos sobre a Violência
Ações junto com
doméstica para trabalhar o Estudantes e
agosto lilás.
Famílias; Ações no
âmbito institucional;
Ações em rede;
Ações junto aos
Dia da Consciência Negra estudantes;
Ações junto com
Folder e vídeos sobre a Estudantes e
valorização da vida para Famílias; Ações no
trabalhar
o
setembro âmbito institucional;
amarelo.
Ações em rede;
- Oficinas e Formação com
os professores explicando
sobre o Setembro Amarelo
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3º
bimestre

1º e 3º
bimestre
s;

3º
bimestre;

4º
bimestre;
3º
bimestre;

- Rodas de Conversa com
os
alunos
sobre
as
emoções, sentimentos da
adolescência.

Ações junto com
Medicalização da Educação Estudantes e
Famílias; Ações no
âmbito institucional;
Ações em rede;

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:

Divulgação dos resultados das ações da Orientação Educacional nos momentos de avaliação institucional ou de
acordo com a necessidade de cada realidade escolar;
(Meta 4.18)
Levantamento da participação da comunidade à partir de instrumentos diagnósticos:
Tabulação de Dados retirados dos questionários feitos em formulário;
Apresentação dos dados recolhidos em slides;
(Meta 2.12)
Avaliar Encontros e Rodas de Conversa através de nuvem de palavras, perguntas e ferramentas slide.

Encontros de Articulação Pedagógica modalidade/etapa para alinhamento e avaliação das principais
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dificuldades. Suas origens, consequências e possíveis soluções das ações da OE.
Reunião com a Gestão e Coordenação para avaliar as ações da OE na escola.
Acompanhar o processo de encaminhamento para a rede de Saúde e Proteção da Criança.
(Meta 2.17)
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